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บทคัดย่อ 
 

ดุษฎีนิพนธ์เล่มนี้เป็นการวิจัยแบบ Research and Development หรือ (R and D) 
เป็นการพัฒนารูปแบบเพ่ือน ารูปแบบสู่การพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพ ด้วยการทดลองเป็นการ
น าทฤษฏีทางพระพุทธศาสนาเถรวาทและศาสตร์สมัยใหม่มาบูรณาการ เพ่ือพัฒนารูปแบบและ
ทดลองหารูปแบบจนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ภายใต้หัวข้อเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ
สันติภาพโดยพุทธสันติวิธี” มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ (๑) เพ่ือศึกษารูปแบบการพัฒนาวิทยากร
ต้นแบบตามศาสตร์สมัยใหม่และพระพุทธศาสนาเถรวาท  (๒) เพ่ือพัฒนารูปแบบวิทยากรต้นแบบ
สันติภาพโดยพุทธสันติวิธี (๓) เพ่ือน าเสนอรูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติ
วิธี   

ผลการศึกษาวิจัยพบว่า     
๑) แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาวิทยากรต้นแบบตามศาสตร์สมัยใหม่และพระพุทธศาสนา

เถรวาท พบว่าวิทยากรตามศาสตร์สมัยใหม่ต้องเป็น “วิทยากรกระบวนการ วิทยากรกิจกรรมกลุ่ม  
วิทยากรปฏิบัติการ วิทยากรโค้ชชิ่ง และวิทยากรโอดี” โดยมุ่งการสร้างการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 
ด้วยการยึดผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นศูนย์กลาง สร้างกิจกรรมให้เกิดการเรียนรู้ เป็นการเรียนรู้แบบ
ฉลาดประยุกต์ สนุกมีสาระ เป็นการปรับศาสตร์เข้าหาพระพุทธศาสนา วิทยากรจะต้องสามารถท า
เรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย  ส่วนวิทยากรตามแนวทางพระพุทธศาสนาเถรวาทต้องยึดตาม “หลักการ
ของวิทยากรต้นแบบ อุดมการณ์ของวิทยากรต้นแบบ วิธีการของวิทยากรต้นแบบ และสันติภาพของ
วิทยากรต้นแบบ” โดยวิทยากรทางพระพุทธศาสนาเถรวาทยึดแนวทางของพระพุทธเจ้าตามหลักของ
โอวาทปาติโมกข์  โดยมุ่งพัฒนาตนด้วยการท าจิตใจให้บริสุทธิ์มีความสงบเป็นต้นแบบด้านความ
ประพฤต ิ มีอุดมการณ์ด้วยความอดทนต่อความยากล าบาก และมีวิธีการสื่อสารธรรมไม่พูดร้าย ไม่ท า
ร้าย แม้บุคคลผู้มีความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
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๒) รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี  พบว่ารูปแบบการ
ฝึกอบรมแบบธรรมะโอดีเป็นการเผยแผ่ธรรมตามแนวทางของพระพุทธเจ้า โดยรูปแบบการฝึกอบรม
แบบธรรมะโอดีเป็น “การเรียนรู้ธรรมะผ่านกิจกรรม” ในลักษณะของพระวิทยากรธรรมะโอดี ซึ่ง
พระสงฆ์สามารถเป็นพระวิทยากรธรรมะโอดีได้ มีความเหมาะสม เพราะเป็นการน าหลักค าสอนของ
พระพุทธศาสนาผ่านการประยุกต์เพ่ือการเสริมสร้างองค์กรสันติสุข ด้วยกระบวนการใช้สื่อกิจกรรม
ประกอบการเรียนรู้ และใช้กระบวนการของกิจกรรมกลุ่มในการสร้างการมีส่วนร่วม  โดยเริ่มต้นจาก
การวินิจฉัยและวิเคราะห์องค์กร วิเคราะห์ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  สร้างรูปแบบการฝึกอบรม  ออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ รูปแบบการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดีจึงเกิด D-H-A-M-M-A-O-D Model โดย
มุ่งเน้นการเสริมสร้างองค์กรสันติสุข   ผลการศึกษาพบว่ารูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพ
โดยพุทธสันติวิธี มีวิธีการพัฒนา ๕ ด้าน ประกอบด้วย ๑) ด้านพระวิทยากรต้นแบบ ๒) ด้าน
กระบวนการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี ๓) ด้านการพัฒนาองค์กร ๔) ด้านเครื่องมือพุทธสันติวิธี       
๕) ด้านการสร้างสันติภายใน 

๓) น าเสนอรูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี โดยผล
การศึกษาพบว่ารูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี หรือ รูปแบบการพัฒนา
วิทยากรต้นแบบสันติภาพ ต้องปฏิบัติตามแนวทางของ K-U-M-S-A-N Model ประกอบด้วย 
“ความรู้ของวิทยากรต้นแบบ ความเข้าใจของวิทยากรต้นแบบ สติ -สันติของวิทยากรต้นแบบ     
ทักษะของวิทยากรต้นแบบ ทัศนคติของวิทยากรต้นแบบ และการสร้างเครือข่ายของวิทยากร
ต้นแบบ”   

ผลจากการน ารูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี  ทดลองใช้
กับกลุ่มตัวอย่าง เป็นพระสงฆ ์จ านวน  ๔๑  รูป  พบว่า คุณลักษณะทั่วไปของผู้เข้าอบรม  ผู้เข้าอบรม
มีการประเมินความรู้ ความเข้าใจ ของวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี  หลังฝึกอบรมสูง
กว่าก่อนฝึกอบรม  มีระดับนัยส าคัญทางสถิติ (P < .๐๕) ทัศนคติของพระวิทยากรต้นแบบอยู่ระดับ

มากที่สุด ( x  = ๔.๔๕ , S.D. = .๔๑) ระดับทัศนคติต่อการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธ

สันติวิธี อยู่ในระดับสูง ร้อยละ 65.85  ทักษะของพระวิทยากรต้นแบบอยู่ระดับมากที่สุด ( x  = 
๔.๖๒ , S.D. = .๔๖)  ระดับทักษะของพระวิทยากรต้นแบบเมื่อผ่านการอบรม    อยู่ในระดับสูง  ร้อย
ละ 80.49 ความพึงพอใจของพระวิทยากรต้นแบบอยู่ระดับมากที่สุด ( x  = ๔.๕๗ , S.D.= .๕๔) 
ระดับความพึงพอใจส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูง ร้อยละ 65.85   

ดังนั้น ผู้วิจัยได้ค้นพบนวัตกรรมจากงานวิจัยสู่การรับใช้สังคม ส่งผลกระทบต่อองค์กร 
สังคม และพระพุทธศาสนาในทางที่ดี โดยมีรูปแบบในการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธ
สันติวิธี หรือ รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพ เป็นองค์ความรู้ใหม่ของผู้วิจัยส่งผลให้เกิด
การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือตอบโจทย์มหาวิทยาลัย องค์กรและสังคมต่อไป 
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Abstract 
 

This dissertation is a Research and Development or (R and D) research 
which aims to develop a model leading to a Model of Developing an Ideal Expert in 
Peace through an experiment. It adopts the theoretical framework in Theravada 
Buddhism with modern science integration to develop a model and tests the model 
finding to get out of the most efficiency under the topic “A  Model of Developing an 
Ideal Expert in Peace  by Buddhist Peaceful Means”. There are 3 objectives (1) To 
study a model of developing an ideal expert according to the modern science and 
Theravada Buddhism, (2) To develop an ideal expert in Peace by Buddhist peaceful 
means, (3) To present a model of developing an ideal expert in Peace by Buddhist 
peaceful means.  

The results of this research are: 
1) The theoretical concept in developing can ideal expert according to 

modern science and Theravada Buddhism was found that modern sciences needed 
to be “process expert, group activity expert, practical expert, coaching expert, and 
OD expert” by emphasizing on the learning participation and trainee-centered, 
creating activities for learning, that needed to be a kind of an intelligently applied 
learning, enjoying plus benefit. This was how to adjust sciences towards Buddhism. 
The expert had to be able to turn difficulty into simplicity. For an expert in 
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Theravada Buddhism, he/she had to follow “the principle of a model expert, an 
ideology of a model expert, the method of an ideal expert, and peace of an ideal 
expert”. In regards, an expert in Theravada Buddhism should follow the teaching of 
the Buddha in Ovada Patimokkha by emphasizing to self-develop with the purified 
mind, calmness, being the role model in behavior, ideology of tolerance to fight with 
difficulty, and possessing the dhamma communication method with no bad speech, 
no bad action, even people with cultural differences. 

2) A  Model of Developing an Ideal Expert in Peace  by Buddhist Peaceful 
Means had been found that a model of training in Dhamma OD style was a dhamma 
propagation following the footprint of the Buddha. The Dhamma OD model training 
was “a learning through activities” in terms of the Dhamma OD expert monks in 
which the monks were suitably able to be the Dhamma OD experts because they 
brought the core teachings in Buddhism by applying to create the peaceful 
organization with the process of learning through activities and the group activity 
process in building the participation. This began with organizational analysis and 
diagnosis, trainee analysis, creating a model of trainee, designing learning activities, 
and then the D-H-A-M-M-A-O-D Model had been initiated by focusing on the peaceful 
organization building. The researcher found the results that A Model of Developing 
an Ideal Expert in Peace by Buddhist Peaceful Means had 5 development areas 
consisting of 1) a model expert monk, 2) Dhamma OD training process, 3) 
organizational development, 4) Buddhist peaceful means, 5) inner peace building. 

3) To present A Model of Developing an Ideal Expert in Peace by 
Buddhist Peaceful Means, it was found that A Model of Developing an Ideal Dhamma 
OD Expert by Buddhist Peaceful Means or a model of developing an ideal peace 
expert had to follow the concept of K-U-M-S-A-N Model consisting of “knowledge of 
an ideal expert, understanding of an ideal expert, mindfulness-peace of an ideal 
expert, skill of an ideal expert, attitude of an ideal expert, and networking of an ideal 
expert”.  

The experimental result of applying A Model of Developing an Ideal 
Expert in Peace by Buddhist Peaceful Means with the sampling group of 41 monks, it 
was found that the general characteristics of trainees, the trainees had been 
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evaluated on knowledge, understanding of an ideal expert in Peace by Buddhist 
Peaceful Means after the training which showed a higher statistical significant than 

before the training (P < .05), attitude of an ideal expert monk was the highest of ( x   = 
4.45 , S.D. = .41), attitude towards developing an ideal expert in Peace by Buddhist 
Peaceful Means was at high level percentage of 65.85, skill of an ideal expert monk 

was at the highest level of x   = 4.62 , S.D. = .46), skill of an ideal expert monk after 
the training was at high level percentage of 80.49, the satisfaction of an ideal expert 

monk was at the highest level (x   = 4.57 , S.D. = .54), most of satisfaction level was at 
high level percentage of 65.85. 

Therefore, the researcher has discovered an innovation from research to 
the society serving which had an impact on organization, society, and Buddhism in a 
good way. A Model of Developing an Ideal Expert in Peace by Buddhist Peaceful 
Means or a model of developing an ideal peace expert was a new unit of knowledge 
of the researcher resulting in a short-term training course in order to answer the 
question raised by the university, organization, and the society onwards. 
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กิตติกรรมประกาศ 

 

 ดุษฎีนิพนธ์เล่มนี้ ขอน้อมถวายเป็น “พุทธบูชา” แด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  
พระพุทธองค์เป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพและทรงชี้เครื่องมือแห่งพุทธสันติวิธีเป็นทางสู่สันติภาพใน
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข วิทยานิพนธ์เล่มนี้ส าเร็จเรียบร้อยอันดีเยี่ยม ด้วยความเสียสละ ความ
อนุเคราะห์ ความเมตตาและน้ าใจจากบุคคลหลายฝ่ายเริ่มต้นจากหลักสูตรสันติศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นการร่วมมือกับสถาบันพระปกเกล้าและศาลยุติธรรมใน
การจัดหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตขึ้น จึงเป็นโอกาสในการศึกษาและการท าวิจัยด้านสันติภาพ ผู้วิจัยขอ
กราบขอบพระคุณในความกรุณาของทุกท่านทุกฝ่ายมา ณ โอกาสนี้ จึงขอขอบคุณซึ่งประกอบด้วย 
ดังนี้  
 ขอกราบขอบพระคุณ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ. ดร.   ผู้อ านวยการวิทยาลัย 
พุทธศาสตร์นานาชาติและผู้อ านวยการหลักสูตรสันติศึกษา มหาจุฬาฯ เป็นประธานคณะกรรมการ
ควบคุมดุษฎีนิพนธ์ให้ค าปรึกษาเป็นอย่างดยีิ่ง ข้าพเจ้าซึ่งเป็นนิสิตปริญญาเอกรุ่นแรกของประเทศไทย 
จะขอมุ่งม่ันท าหน้าที่ตามค าปณิธานที่ว่า “ข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานว่า ข้าพเจ้าขอบ าเพ็ญสันติ
บารมี พัฒนาชีวีให้รู้ตื่นและเบิกบาน ร่วมประสานมนุษย์และสังคม ให้อุดมด้วยสันติสุข ในทุกลม
หายใจ ตลอดไปเทอญ” และขอเจริญพรขอบคุณท่านอาจารย์ ผศ.ดร.อุทัย สติม่ัน  อาจารย์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ เมตตาอนุเคราะห์เป็นที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ 
และให้ก าลั ง ใจในการท า ดุษฎีนิพนธ์ ในฐานะกัลยาณมิตร  พร้อมอนุ โมทนาบุญกับท่าน              
อาจารย์ ดร.พิณจ์ทอง แมนสุมิตร์ชัย อาจารย์ประจ าวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ กรุณาช่วยแปล
บทคัดย่อภาษาอังกฤษซ่ึงเป็นภาษาอันงดงามเป็นอย่างยิ่ง  
 ขอกราบขอบพระคุณพระมหาเถระ พระเดชพระคุณ พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร.    
(ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.๙, Ph.D.) ศาสตราจารย์ ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้า
คณะภาค ๒ ประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร และอดีต
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผู้ เป็นแรงบันดาลใจในการศึกษาเล่าเรียน เป็น
พระสงฆต์้นแบบนักคิด นักพูด นักเขียน นักสันติภาพ นักบริหาร นักพัฒนาตามแนวทางพุทธวิธี ผู้วิจัย
ได้ศึกษาผลงานซึ่งเป็นหนังสือเกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยวิทยาการสมัยใหม่อันเป็น
ต้นแบบในการสื่อสารธรรม สิ่งส าคัญยิ่งพระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. เมตตาสนับสนุนทุนการวิจัยระดับ
ปริญญาเอกเรื่อง“รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี” ถือว่าเป็นพระมหา
เถระที่มีความเมตตาอันยิ่งใหญ่ส าหรับชีวิตของการศึกษา  
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ขอกราบขอบพระคุณพระมหาเถระ พระเดชพระคุณ พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งเป็นประธานสอบโครงร่างดุษฎีนิพนธ์      
สมัยด ารงต าแหน่งเป็นรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้ให้ค าชี้แนะแนวตามของกัลยาณมิตรในการท า
ดุษฎีนิพนธ์เรื่อง“รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี” ถือว่าเป็นครูบา
อาจารย์ที่มีความเมตตาอันยิ่งใหญ่ให้ความรู้ทางพระพุทธศาสนาและพุทธสันติวิธี  กราบขอบพระคุณ
ในความเมตตาในด้านวิชาการทางพระพุทธศาสนาและได้พลังก าลังใจจากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในการพัฒนางานวิจัยในครั้งนี้ และส าคัญยิ่งกว่านั้นท่านอธิการบดีให้การ
สนับสนุนอุปถัมภ์โครงการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพจ านวน ๓ รุ่น     

ขอกราบขอบพระคุณ พระเดชพระคุณ พระราชกิตติรังษี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ    
เจ้าอาวาสวัดเจียงอีศรีมงคลวราราม ผู้เป็นพระอุปัชฌาย์ให้ก าเนิดทางธรรมและผู้มีส่วนส าคัญอย่างยิ่ง
ในการอบรมสั่งสอนและคอยให้ก าลังใจด้วยดีมาโดยตลอด ซึ่งพระเดชพระคุณมีความเมตตาเป็นอย่าง
ยิ่ง ถือว่าเป็นพระมหาเถระอันประกอบด้วยพรหมวิหารธรรมอันเต็มเปี่ยม  
   ขอกราบขอบพระคุณ พระเดชพระคุณ พระราชธรรมสารสุธี, ดร. รองเจ้าคณะจังหวัด
ศรีสะเกษ อดีตผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษและเจ้าอาวาสวัดมหาพุทธาราม ผู้เป็นครูบา
อาจารย์ที่ให้ก าลังใจในการศึกษาเล่าเรียน สนับสนุนส่งเสริมด้านการศึกษา สร้างแรงบันดาลใจทาง
การศึกษาและเป็นต้นแบบของการศึกษาตลอดชีวิตว่า “ไม่มีใครแก่เกินเรียนและจงบ าเพ็ญการเรียนรู้
ตลอดชีวิต” ถือว่าเป็นพระมหาเถระอันประกอบด้วยไตรสิกขา 

ขอกราบขอบพระคุณในความเมตตา พระเดชพระคุณ พระศรีธรรมภาณี,ดร. ผู้ช่วย
อธิการบดีฝ่ายบริหารและรักษาการผู้อ านวยการส านักงานครูพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย  เป็นพระมหาเถระที่เคารพนับถือตั้งแต่สมัยเข้ามาสู่การฝึกอบรมของมหาจุฬา 
อาจารย์เจ้าคุณให้การสนับสนุนทุนวิจัยเพ่ือพัฒนาพระวิทยากรต้นแบบสันติภาพและให้ก าลังใจในการ
ท างานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ถือว่าเป็นพระมหาเถระที่มีคุณูปการต่อธรรมะโอดีเป็นอย่างยิ่ง 

 ขอกราบขอบพระคุณ พระมหาวุฒิชัย  วชิรเมธี  (พระอาจารย์ ว.วชิรเมธี )  
ผู้อ านวยการสถาบันวิมุตยาลัย ไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย ผู้เป็นพระสงฆ์ต้นแบบในการเผยแผ่
ธรรมที่มีการประยุกต์ให้สอดคล้องกับโลกปัจจุบันทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน พระอาจารย์เป็น
นักเขียน นักพูด นักสื่อสารธรรม เมตตาสนับสนุนทุนการวิจัยระดับปริญญาเอกเรื่อง“รูปแบบการ
พัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี” ถือว่าเป็นก าลังใจอันใหญ่ยิ่งส าหรับชีวิต โดยทุน
การวิจัยในครั้งนี้ได้รับคัดเลือกจากบัณฑิตวิทยาลัย มจร  ซึ่งมีท่าน ผศ.ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม 
ผู้อ านวยการหลักสูตรพระพุทธศาสนาและพระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นผู้คัดเลือกในการรับทุนวิจัยและเสนอแนะการท าวิจัย  
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ขอกราบขอบพระคุณ พระครูวิบูลธรรมภาณ (หลวงปู่ธัมมา  พิทักษา) เจ้าอาวาสวัด

อมรทายิการาม ที่เมตตานุเคราะห์สนับสนุนส่งเสริมให้ที่พ านักอาศัย ณ วัดอมรทายิการาม แขวงบ้าน
ช่างหล่อ กรุงเทพมหานครและให้ก าลังใจในการศึกษา ซึ่งหลวงปู่เน้นย้ าเรื่อง “วิชายอด จรณะเยี่ยม” 
สอนอย่างลูกอย่างหลาน มีความเข้าใจและส่งเสริมสนับสนุนในการท างานด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา 

ขอกราบขอบพระคุณ พระครูสุตกัลยาณคุณ (สุภัสร์  กลฺยาโณ) เจ้าคณะต าบล     
หญ้าปล้อง อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ที่มีความเมตตาอนุเคราะห์สนับสนุนส่งเสริมเรื่องการศึกษา
ตั้งแต่สามเณรจนถึงพระสงฆ์ ให้ค าชี้แนะแนวทางตั้งแต่ระดับนักธรรมบาลี มัธยมศึกษา จนถึงระดับ
มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนเรื่องทุนการศึกษา เป็นที่ปรึกษาทุกๆเรื่องในการด าเนินชีวิต 
และน าพาเข้ามาศึกษาพระพุทธศาสนาในกรุงเทพมหานคร ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง 

ขอกราบขอบพระคุณ พระครูภาวนาสารบัณฑิต,ดร. ผู้อ านวยการส่วนธรรมนิเทศ  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่เมตตานุเคราะห์สนับสนุนส่งเสริมการท างานวิทยานิพนธ์
และให้ก าลังใจในการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล  ตลอดถึงอนุเคราะห์สถานที่พักในการท าวิทยานิพนธ์       
เป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาตนเองด้านการศึกษาและการใช้ชีวิต พร้อมเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์การ
พิมพ์ดุษฎีนิพนธ์เล่มสมบูรณ์จ านวน ๒๐ เล่ม   

ขอกราบขอบพระคุณ พระปลัดชัยวัฒน์ ปภากโร เจ้าอาวาสวัดโบสถ์ อ าเภอเสนา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มีความเมตตาอนุเคราะห์สนับสนุนส่งเสริมการด้านการศึกษาและเมตตา
สถานที่ในการท าวิจัย ถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ต้นแบบด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พร้อมให้
ก าลังใจในการศึกษาเล่าเรียนด้วยดีเสมอมา  

ขอกราบขอบพระคุณ พระครูพิมลปัญญานุยุต ดร., พระครูใบฎีกามงคล  วชิรปญฺโญ 
ในฐานะกัลยาณมิตร ร่วมเป็นเจ้าภาพพิมพ์เล่มดุษฎีนิพนธ์เรื่อง “รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ
สันติภาพโดยพุทธสันติวิธี” เพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งใน
น้ าใจแห่งกัลยาณมิตร 

ขออนุโมทนาบุญและขอบพระคุณ พระมหาวิชาญ สุวิชาโน ผู้อ านวยการส่วนวางแผน
และการฝึกอบรม พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ ประธานพระวิทยากรธรรมะอารมณ์ดี วัดยานนาวา               
และ รศ.ดร.ภักดี  โพธิ์สิงห์  อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในฐานะครูบาอาจารย์
และกัลยาณมิตรซึ่งเป็นวิทยากรต้นแบบระดับเชี่ยวชาญ ร่วมสนับสนุนโครงการพัฒนาพระวิทยากร
ต้นแบบสันติภาพ จึงขออนุโมทนาบุญในครั้งนี้   

ขออนุโมทนาบุญและกราบขอบคุณกับมูลนิธิพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพ หลักสูตร
สันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีพระมหาหรรษา ธมฺมหาโส รศ.ดร.    
ในฐานะประธานมูลนิธิพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพ เป็นผู้สนับสนุนทุนการวิจัยในระดับปริญญา
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เอก เรื่อง“รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี” ซึ่งเป็นวิศวกรสันติภาพ
ระดับ ดร. รุ่นแรกของประเทศไทย โดยมูลนิธิพระพุทธศาสนาเพ่ือสันติภาพได้มอบทุนวิจัย “สันติ
ศึกษาพัฒนาวิศวกรสันติภาพ” ถือว่าเป็นการ “ส่งเสริม สนับสนุน สร้างโอกาส สั่งสอน เสริมสร้าง 
สามารถ” เป็นก าลังใจในการพัฒนาดุษฎีนิพนธ์ให้เป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและสังคมเกิดสันติ
สุข โดยมีคุณโยมจิตรา แสงวัฒนาฤกษ์ จากบริษัท หินแสงวัฒนาฤกษ์ (ก าแพงเพชร) จ ากัด       
เป็นเจ้าของทุนเพ่ือสนับสนุนการวิจัยระดับปริญญาเอก   

ขออนุโมทนาบุญกับมูลนิธิต่อต้านการทุจริต โดยมีพลเอกธีระเดช  ฉัตรเสถียรพงศ์ 
เลขาธิการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต และท่าน ดร.ประหยัด พวงจ าปา รองเลขาธิการมูลนิธิต่อต้านการ
ทุจริต เป็นผู้สนับสนุนทุนการวิจัยระดับปริญญาเอกเรื่อง“รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ
สันติภาพโดยพุทธสันติวิธี” ซึ่งได้รับการประสานงานและสนับสนุนส่งเสริมเป็นอย่างอันดีจาก                     
คุณโยมผุสดี รุ่งเรืองผดุง กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ในฐานะเพ่ือนร่วมรุ่น
ปริญญาเอกรุ่นที่ ๑ สาขาสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งเห็นความส าคัญ  
ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในการสร้างพระสงฆ์ด้านสันติภาพเพ่ือการเผยแผ่ธรรมในมิติ         
พระวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี 

ขออนุโมทนาบุญกับ คุณแม่ชีทองสุข นามเจ็ดสีและคณะศิษย์จากจีน -ฮ่องกง 
ประกอบด้วย Ven. Kok Kwong Ven. Guo Ngai  Ven. Ku  Tay  Ven. Guo Rong  Ven. 
Sik Fa Ren Om Siva Namavali China-Hong Kong  ได้สนับสนุนทุนการวิจัยระดับปริญญา
เอก เรื่อง “รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี” จึงขออนุโมทนาบุญเป็น
อย่างยิ่งส าหรับคุณแม่ทองสุข นามเจ็ดสีและคณะในการส่งเสริมสนับสนุนอุปถัมภ์การวิจัยในครั้งนี้
และอุปถัมภ์พัฒนาพระวิทยากรต้นแบบสันติภาพจ านวน ๘๐ รูป ท าให้เกิดความเรียบร้อยและ
ประสบความส าเร็จเป็นอย่างดียิ่ง       

ขออนุโมทนาบุญกับคุณแม่ชี ดร.ระเบียบ ถิรญาณี, ในฐานะประธานวิทยาลัย
อาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิถีพุทธต้นแบบระดับประเทศ ได้สนับสนุนทุน
การวิจัยระดับปริญญาเอกเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี”และ
สนับสนุนทุนการศึกษาดูงานถอดบทเรียนด้านการศึกษาและด้านสันติภาพในต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น 
ภูฎาน จึงขออนุโมทนาบุญเป็นอย่างยิ่ง     
  ขอขอบคุณคณาจารย์และเจ้าหน้าที่สันติศึกษาทุกท่านที่อ านวยการความสะดวกทาง
การศึกษา ท างานทุ่มเทด้วยความเสียสละอย่างเต็มที่  ซึ่งประกอบด้วย พระมหาดวงเด่น ฐิตญาโณ, 
ดร.  อาจารย ์ศ.รท.ดร.บรรจบ บรรณรุจิ, อาจารย์ดร.นพ.บรรพต ต้นธีรวงศ์, อาจารย์ ดร.ขันทอง 
วัฒนะประดิษฐ์, อาจารย ์ดร.พูนสุข มาศรังสรรค์, พระมหาดนัย อุปวฑฺฒโน,  พระมหาพลกฤษณ์ 
ฐิตเมธี,  พระเจตนิพิฐ พุทฺธญาโณ  และพระมหาพิชัย วรภาณี ได้อ านวยความสะดวกกรุณา
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ตรวจสอบจัดรูปแบบวิทยานิพนธ์ให้เรียบร้อย ตลอดถึงเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยโดยมีท่าน        
พระมหาสันติ ธีรภทฺโท, ดร. เลขาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้
อ านวยความสะดวกด้านการวิจัยเอกสารการอนุมัติจบการศึกษาและเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย ตลอด
ถึงกราบขอบพระคุณท่าน พระปลัดสมชาย ปโยโค, ดร. ผู้ เชี่ยวชาญด้านการเขียนบทความ          
ได้อ านวยความสะดวกเกี่ยวกับการเขียนบทความการวิจัยและให้ข้อเสนอแนะแนวทางของบทความ
ทางวิชาการเป็นอย่างดี 
 ขอขอบคุณบุคคลและองค์กรผู้ ให้การสัมภาษณ์  อันประกอบด้วย “วิทยากร
กระบวนการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรม องค์กรผู้จัดด้านการฝึกอบรม และองค์กรที่ใช้
เครื่องมือการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี”  ซึ่งให้การสัมภาษณ์ด้านความต้องการและข้อเสนอแนะ 
จ านวน  ๑๒ บุคคลและองค์กร คือ  ๑) สาธารณสุขอ าเภอศรีวิไล  (สสอ.) จังหวัดบึงกาฬ            
๒) โรงพยาบาลเซ็นทรัลเยอเนอรัล (รพ.เอกชน) กรุงเทพมหานคร  ๓) วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี เชียงใหม่  ๔) โรงพยาบาลขลุง จังหวัดจันทบุรี  ๕) บริษัทพานาโชนิค (ฝ่ายพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และฝึกอบรม) จังหวัดสมุทรปราการ  ๖) ธนาคารกรุงไทย (ฝ่ายสถาบันพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร)  ๗) บริษัทออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา จังหวัด
ระยอง  ๘) ส านักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ ๙) ผู้บริหารและบุคลากรส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรี
สะเกษ  ๑๐) ผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว    
๑๑) พระครูภาวนาสารบัณฑิต ดร. ผู้อ านวยการส่วนธรรมนิเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย   ๑๒) พระมหาธนเดช  ธมฺมปญฺโญ พระวิทยากรกระบวนการค่ายใต้ร่มพุทธธรรม     
๑๓) อาจารย์รศ.ดร.ภักดี  โพธิ์สิงห์ อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม นักวิชาการ
ด้านการพัฒนาการฝึกอบรม  ๑๔) อาจารย์มงคล  สามารถ วิทยากรกระบวนการ กลุ่มวิทยากร
อารมณ์ด ี

ขอขอบคุณพระวิทยากรทางพระพุทธศาสนาที่มีความเชี่ยวชาญและวิทยากร
กระบวนการผู้มีความเชี่ยวชาญ ที่ให้การสัมภาษณ์เพ่ือการพัฒนารูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ
ธรรมะโอดีโดยพุทธสันติวิธี  จ านวน ๑๐ ท่านประกอบด้วย ๑) พระมหาวิชาญ สุวิชาโน  
ผู้อ านวยการส่วนวางแผนการพัฒนาฝึกอบรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและพัฒนาวิทยากร   ๒) พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ดร. ผู้อ านวยการ
สถาบันพัฒนาวิทยากร  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและพัฒนาวิทยากรกระบวนธรรมเพ่ือชีวิต   
ที่ดีงาม  ๓) พระมหานพดล ธมฺมานนฺโท พระวิทยากรส านักงานครูพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและรูปแบบการสอนแบบ Active 
Learning การสอนในศตวรรษที่ ๒๑  ๔) พระมหาสุเทพ สุทฺธิญาโณ ประธานวิทยากรกลุ่มอาสา 
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คิลานธรรม  อาจารย์ภาคสาขาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ๕) อาจารย์จักรกฤษณ์ ศักดิ์สุวรรณ  ประธานกรรมการบริหาร บริษัทนวัตกรรมสร้างสรรค์
การศึกษา จ ากัด วิทยากรเชี่ยวชาญการโค้ชพฤติกรรมมนุษย์ และวิทยากรจิตวิทยาให้ค าปรึกษา
จิตวิทยาบ าบัดและวิทยากรจิตใต้ส านึก NLP ๖)อาจารย์สาโรจน์ พึ่งไทย วิทยากรกระบวนการ
ผู้เชี่ยวชาญชั้นน าระดับประเทศ วิทยากรอิสระ  ๗)อาจารย์ปวีณา  สงวนชม  กรรมการผู้จัดการ
บริษัทไลค์ เลิร์นนิ่ง (ไทยแลนด์) จ ากัด วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ  ๘)อาจารย์ชัชวาล  มโนวัฒนา  กลุ่ม
วิทยากรอารมณ์ดี  วิทยากรกระบวนการผู้เชี่ยวชาญชั้นน าระดับประเทศ  ๙)คุณอรอุมา  เกษตร
พืชผล  ผู้ ด า เนินรายการโทรทัศน์  ผู้ เชี่ ยวชาญด้านการสื่ อส ารและผู้ จั ดมี เทศน์มีทอล์ค              
๑๐)พระมหาวุฒิชัย  วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี)  ผู้อ านวยการสถาบันวิมุตตยาลัย พระสงฆ์ต้นแบบด้าน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคศตวรรษที่ ๒๑ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารธรรมประยุกต์ 

ขอกราบขอบพระคุณและขอเจริญพรขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญตรวจสอบ
เครื่องมือการวิจัยในการสัมภาษณ์ ซึ่งประกอบด้วย พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร.  ผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ , พระมหาดนัยพัชร์  คมฺภีรปญฺโญ, ดร. รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย,      
พระปลัดสร วิชญ์   อภิปญฺ โญ , ผศ.ดร .  หั วหน้ าภาคจิตวิทยาและการศึกษาแนะแนว ,               
พระปลัดสมชาย ปโยโค ดร. ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา, ศ.ดร.สมภาร  พรมทา อาจารย์
ประจ าบัณฑิตวิทยาลัย, รศ.ดร.สมชัย ศรีนอก อาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์หลักสูตรและการสอน,  
ดร.อ านาจ  บัวศิริ  อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญการวิจัย , ผศ.ดร.ประพันธ์  ศุภษร 
ผู้อ านวยการหลักสูตรดุษฏีบัณฑิตพระพุทธศาสนา, และดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์  อาจารย์ประจ า
หลักสูตรสันติศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ขอกราบขอบพระคุณและขอเจริญพรขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในการโฟกัส
กรุ๊ปงานวิจัยเพ่ือการรับรองรูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบธรรมะโอดี โดยพุทธสันติวิธี            
ซ่ึงประกอบด้วย อาจารย์ ดร.ขันทอง  วัฒนะประดิษฐ์  อาจารย์ประจ าหลักสูตรสันติศึกษา  บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นผู้ด าเนินรายการสนทนากลุ่ม (Moderator) 
ผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญด้านพระพุทธศาสนาและพุทธสันติวิธี ประกอบด้วย  ๑) พระเมธาวินัยรส 
รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มมร  ๒) พระสุธีรัตนบัณฑิต รศ.ดร. ผอ.สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
มจร  ๓) พระมหาสมบูรณ์  วุฑฺฒิกโร ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มจร  ๔) ศ. (พิเศษ) ร.ท.ดร.
บรรจบ  บรรณรุจิ   นักวิชาการด้านพระพุทธศาสนา  ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ เชี่ยวชาญด้านสันติวิธี         
และสันติภาพ ประกอบด้วย ๑) พระมหาบุญเลิศ  อินฺทปญฺโญ รศ.ดร. อาจารย์ประจ าคณะ
สังคมศาสตร์ มจร  ๒) รศ.ดร.โคทม  อารียา  ที่ปรึกษาสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล  ๓) อาจารย์ศุภณัฐ  เพิ่มพูนวิวัฒน์  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการเมืองภาค
พลเมือง  สถาบันพระปกเกล้า   ผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยากรการฝึกอบรมและพัฒนา
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วิทยากร ประกอบด้วย ๑) พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ  ประธานพระวิทยากรธรรมะอารมณ์ดี       
วัดยานนาวา ๒) ดร.จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร  วิทยากรกระบวนการผู้ เชี่ยวชาญการฝึกอบรม          
๓) ผศ.ดร.วุฒิพงษ์  ถายะพิงค์ ประธานสถาบันพัฒนาศักยภาพมนุษย์วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการ
สื่อสาร จิตวิทยาและบุคลิกภาพ ๔) พอ.นพ.พงษ์ศักดิ์  ตั้งคณา  วิทยากรผู้ เชี่ยวชาญชั้นน า
ระดับประเทศ ๕) ดร.สุรวงค์  วัฒนกูล  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญชั้นน าระดับประเทศ ๖) อาจารย์วุฒิชัย  
บุญครอง CEO บริษัทก่อการดีฝึกอบรม จ ากัด ผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการวิจัย 
ประกอบด้วย ๑) ดร.อ านาจ  บัวศิริ   ผู้เชี่ยวชาญการวิจัยด้านพระพุทธศาสนา ๒) ดร.เบญจมาศ 
สุขสถิตย์  ผู้เชี่ยวชาญการวิจัยด้านการพัฒนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๓) คุณยุพยงค์  พาหา 
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยและผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอ 

ขอขอบคุณคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการคัดเลือกวิทยากรต้นแบบสันติภาพเข้ารับ
การฝึกอบรม จ านวน ๕ ท่าน  ประกอบด้วย ๑) พระครูภาวนาสารบัณฑิต ดร.  ผู้อ านวยการส่วน
ธรรมนิเทศ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ๒) พระมหาดวงเด่น  ฐิตญาโณ ดร. 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรสันติศึกษา ๓) อาจารย์ ดร.อ านาจ บัวศิริ  ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยทาง
พระพุทธศาสนา ๔) อาจารย์ ดร.พูนสุข  มาศรังสรรค์  อาจารย์ประจ าหลักสูตรสันติศึกษา          
๕) อาจารย์ ผศ.ดร.อุทัย  สติม่ัน   อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยสวนดุสิต    

ขอขอบพระคุณ พระสงฆ์นักเผยแผ่ธรรม ที่เข้าร่วมรับการฝึกอบรมเพ่ือการทดลอง
รูปแบบจ านวน ๑๔๐ รูป/ท่าน ซึ่งฝึกอบรม ณ สวนธรรมศรีปทุม และขออนุโมทนาบุญกับจิตอาสา
พัฒนาพระวิทยากรต้นแบบด้านสันติภาพทุกท่านรวมถึงผู้อุปถัมภ์โครงการพัฒนาพระสงฆ์สันติภาพ 
ด้วยการอุปถัมภ์อาหาร น้ าปานะ สถานที่พักที่ฝึกอบรม และขอบคุณองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชนทั่วประเทศไทยที่เปิดโอกาสให้ท างาน ช่วยให้มีประสบการณ์การบรรยายมากกว่า ๑๐ ปีจน
เกิดความเชี่ยวชาญ 

ขออนุโมทนาบุญกับ คุณโยมนงลักษณ์  ลักษณะโภคิน ผู้สนับสนุนเข็มเกล็ดพระ
วิทยากรสันติภาพ  ขอขอบคุณกัลยาณมิตรทุกท่านในการสนับสนุนส่งเสริมเป็นผู้อุปถัมภ์โครงการ
พัฒนาพระสงฆ์ด้านสันติภาพ ด้วยการอุปถัมภ์อาหาร น้ าดื่ม น้ าปานะ สถานที่พัก สถานที่ฝึกอบรม
หนังสือคู่มือการฝึกอบรม และอ่ืนๆในการอ านวยความสะดวก  

ขออนุโมทนาบุญกับกัลยาณมิตร คุณโยม ดร.สุพัตรา  ชั้นสุวรรณ,  คุณโยม ผุสดี 
รุ่งเรืองผดุง,  คุณโยม ชูจิตร พันธุมจินดา,  คุณโยม นรารัตน์  สงวนทรัพย์,  คุณโยม ชนาภา      
ศรีวิสรณ์,  คุณโยม อมร กิจเชวงกุล,  คุณโยม มาลินี  ยมกวาง,  คุณโยม สุวรรณี ฮ้อแสงชัย,     
คุณโยม จินดามาศ ทินกร, คุณ โยมทวีศักดิ์   พลอามาตย์ ,   คุณโยม กุลธิดา ลิ้มเจริญ,             
คุณโยม ลัดดา เฉลิมกาญจนา,  คุณโยม นงลักษณ์ ลักษณะโภคิน,  คุณโยม เลิศชาย  พาชีรัตน์, 
คุณโยม ณัทพล ชินกุลกิจนิวัฒน์, พระปลัดบุญเจิด สุจิตฺโต ดร. และครอบครัวสันติศึกษาปริญญา
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โท-เอกทุกรุ่น  ในให้การความอุปถัมภ์อ านวยความสะดวกในการโฟกัสกรุ๊ปรูปแบบการพัฒนา
วิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี และให้การอุปถัมภ์การพัฒนาพระวิทยากรต้นแบบ
สันติภาพ ซึ่งเป็นดุษฎีนิพนธ์เล่มแรกของหลักสูตรสันติศึกษาในการโฟกัส  

ขออนุโมทนาบุญกับ ดร.พันเอกกิตติพงษ์  พุทธิมณี (โยมเสธ) ผู้บังคับการกรมพัฒนา
ที่ ๒ เป็นเพ่ือนร่วมชั้นเรียนปริญญาเอกรุ่นที่ ๑ สาขาวิชาสันติศึกษา ร่วมเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์การ
พิมพ์ดุษฎีนิพนธ์เล่มด าซึ่งเป็นเล่มสมบูรณ์ที่สุด  จึงขออนุโมทนาบุญในการสร้างปัญญาบารมีและ
ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทางพระพุทธศาสนา 

ขออนุโมทนาบุญกับ คุณโยมทิวัตถ์ แซ่เตีย คุณหมอภัทรปภา ตั้งธนายงสุข และ    
คุณโยมชมัยพร  รักอยู่  ในการอุปถัมภ์สนับสนุนการวิจัยเชิงพัฒนาเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาวิทยากร
ต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี” ด้วยการอุปถัมภ์โครงการพัฒนาพระวิทยากรต้นแบบสันติภาพ 
ด้วยการอุปถัมภ์อาหาร น้ าปานะ สถานที่พัก ที่ฝึกอบรม จึงขออนุโมทนาบุญมาในโอกาสนี้ในการ
สร้างปัญญาบารมี    

ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการช่วยลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลการฝึกอบรมในช่วงการทดลอง
รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธีประกอบด้วย ศูนย์วิปัสสนาเคลื่อนที่
แห่งประเทศไทย วัดสุวรรณประสิทธิ์ สถานที่ทดลองรูปแบบพัฒนาวิทยากรต้นแบบผ่านพระ
วิปัสสนาจารย์ซึ่งเป็นนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาจากทั่วประเทศ ขออนุโมทนาบุญกับผู้บริหารและ
บุคลากรของ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ในการให้โอกาสในการน ารูปแบบไปใช้จริง
และอนุญาตให้พระวิทยากรต้นแบบสันติภาพลงฝึกภาคสนามผ่านประสบการณ์ตรง  ขอขอบคุณ 
เครือข่ายพระวิทยากรต้นแบบสันติภาพและพุทธจิตอาสาพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพทั้งเป็น
พระสงฆ์และบุคคลทั่วไป  ขออนุโมทนาบุญกับ คุณโยมยุพยงค์  พาหา  ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอ 
เป็นพุทธจิตอาสาช่วยบันทึกเก็บข้อมูลการวิจัยและตรวจพิสูจน์อักษร  ขออนุโมทนาบุญกับ         
คุณโยมกฤษณาวุฒิ  พันธพัฒน์  เป็นพุทธจิตอาสาช่วยประสานงานเป็นผู้ช่วยพระวิทยากรและช่วย
เก็บข้อมูลการวิจัยในครั้งนี้  ขออนุโมทนาบุญกับ คุณโยมนิชานันท์  แก้ววงษา  เป็นพุทธจิตอาสา
ช่วยประสานงานการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพรุ่นที่ ๓ ซึ่งเป็นการน ารูปแบบไปใช้จริงในกลุ่ม
ของบุคคลทั่วไป ขออนุโมทนาบุญและขอบคุณ เครือข่ายวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทุกรูป/ท่าน ในการ
แบ่งปันประสบการณ์การเป็นวิทยากรกระบวนการในช่วงการน ารูปแบบไปใช้จริง   

ขอขอบคุณสถาบันอันทรงเกียรติอันชื่อว่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
หรือ มจร  ซึ่งสถาปนาโดยล้นเกล้า รัชกาลที่ ๕ สมเด็จพ่อพระปิยมหาราช ข้าพเจ้าได้ศึกษาตั้งแต่
ปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอก จึงเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสในการพัฒนาชีวิตสามารถมีที่ยืนในสังคม
อย่างสง่างาม จึงขอขอบพระคุณผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัยท าให้
หนึ่งชีวิตมีโอกาสทางการศึกษาจนประสบความส าเร็จในโอกาสนี้   
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ในที่สุดของชีวิตขอขอบคุณผู้มีพระคุณอันส าคัญยิ่ งประกอบด้วย คุณพ่อต่วน         

พันธพัฒน์ และคุณแม่เสมือน พันธพัฒน์ ผู้มีพระคุณอันใหญ่ยิ่งในการให้ก าเนิดทางโลกและน าพา
เข้าสู่ทางธรรม ถึงความส าเร็จของชีวิตในครั้งนี้ โยมพ่อโยมแม่อาจจะไม่ได้ชื่นชมแต่มีความเชื่อมั่นว่า
ท่านจะรับรู้ในความส าเร็จในครั้งนี้จากบนสวรรค์ และขอบคุณญาติพ่ีน้องทางโลกและทางธรรม 
ตลอดถึงครูอาจารย์กัลยาณมิตรทุกท่านที่ให้วิชาทางโลกและวิชาทางธรรมตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึง
มหาวิทยาลัย  

ขอกราบขอบคุณคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ทุกรูป/ท่านทั้งภายนอกและภายใน   
โดยมีพระเดชพระคุณท่านอาจารย์เจ้าคุณ พระเมธาวินัยรส, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย เป็นประธานการสอบดุษฎีนิพนธ์ในครั้งนี้  
 สุดท้าย จึงขออนุโมทนาขอบคุณครอบครัวสันติศึกษาปริญญาเอกรุ่นแรกของประเทศ
ไทย ในการให้ก าลังใจและสนับสนุน และครอบครัวสันติศึกษาทุกรุ่นทุกท่านในการให้ก าลังใจ 
ช่วยเหลือกันและกันด้วยดีเสมอมาถือว่าเป็นกัลยาณมิตรที่ดี อานิสงส์แห่งคุณงามความดีอันใดที่เกิด
จากดุษฎีนิพนธ์เล่มนี้ จงบังเกิดสติปัญญาแก่ทุกท่านและครอบครัว จงส่งผลให้เป็นปราชญ์ทางโลก
และปราชญ์ทางธรรมเพ่ิมปัญญาบารมเีป็นผู้มีสติปัญญาดั่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงขออ านาจแห่งคุณ
พระศรีรัตนตรัยจงคุ้มครองทุกท่านให้เป็นผู้รู้ตื่นและเบิกบานทุกลมหายใจตลอดไป 
 
 
 
 

พระปราโมทย์  วาทโกวิโท (พันธพัฒน์) 
   ๑๐   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒ 
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สารบัญ 

 
เรื่อง  หน้า 

บทคัดย่อภาษาไทย                                                    ก-ข 

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ      ค-จ 

กิตติกรรมประกาศ      ฉ-ฑ 

สารบัญ       ฒ-ถ 

สารบัญตาราง      ท-น 

สารบัญแผนภาพ                                                                    บ-ป             

สารบัญแผนภูมิ       ผ  

ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ  ฝ 
 

บทที่ ๑ บทน า ๑ 

 ๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา   ๑ 
 ๑.๒ วัตถุประสงค์ของการวิจัย ๔ 
 ๑.๓ ปัญหาที่ต้องการทราบ     ๔ 
 ๑.๔ ขอบเขตการวิจัย     ๔ 
 ๑.๕ นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย    ๗ 
 ๑.๖ ทบทวนเอกสารและรายงานการวิจัยที่เก่ียวข้อง   ๘ 

๑.๖.๑  เอกสารที่เกี่ยวข้อง    ๘ 
๑.๖.๒  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง    ๔๐ 

 ๑.๗ วธิีด าเนินการวิจัย     ๖๑ 
 ๑.๘ กรอบแนวคิดการวิจัย     ๗๕ 
 ๑.๙ ประโยชน์ที่ได้รับ     ๗๕ 
 

บทที่ ๒  แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบการพัฒนาและวิทยากรศาสตร์สมัยใหม่   ๗๘ 
๒.๑ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนา   ๗๙ 

๒.๑.๑  ความหมายของรูปแบบ    ๗๙ 
๒.๑.๒  องค์ประกอบของรูปแบบ    ๘๒ 
๒.๑.๓  ประเภทของรูปแบบ    ๘๓ 



ณ 

 
๒.๑.๔  รูปแบบการพัฒนา    ๘๖ 
๒.๑.๕  การตรวจสอบรูปแบบ    ๘๘ 
๒.๑.๖  ความส าคัญของรูปแบบการพัฒนา   ๘๙ 

๒.๒ แนวคิด ทฤษฎีการพัฒนาวิทยากรตามแนวทางศาสตร์สมัยใหม่  ๙๑ 
๒.๒.๑  ความหมายของวิทยากร    ๙๑ 
๒.๒.๒  ประเภทของวิทยากร    ๙๓ 
๒.๒.๓  คุณค่าความส าคัญของวิทยากร   ๙๔ 
๒.๒.๔  ต้นแบบส าหรับการเป็นวิทยากร   ๙๖ 
๒.๒.๕  การฝึกอบรมส าหรับวิทยากร    ๑๐๖ 
๒.๒.๖  กลวิธีการน าเสนอส าหรับวิทยากร   ๑๓๔  
๒.๒.๗  การพูดส าหรับวิทยากร    ๑๔๑ 
๒.๒.๘  เทคนิคส าหรับวิทยากร    ๑๕๑ 
๒.๒.๙  การใช้กิจกรรมส าหรับวิทยากร   ๑๕๘ 
๒.๒.๑๐ การใช้สื่อฝึกอบรมส าหรับวิทยากร   ๑๗๓ 
๒.๒.๑๑ บุคลิกภาพส าหรับวิทยากร    ๑๗๗ 
๒.๒.๑๒ หลักสูตรส าหรับวิทยากร    ๑๘๑ 
๒.๒.๑๓ การวัดผลประเมินผลส าหรับวิทยากร   ๑๘๙ 
๒.๒.๑๔ จิตวิทยาการเรียนรู้ส าหรับวิทยากร   ๒๐๔ 
๒.๒.๑๕ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ส าหรับวิทยากร  ๒๑๕ 
๒.๒.๑๖ Learning Facilitatorส าหรับวิทยากร   ๒๓๐ 

๒.๓ สรุปแนวคิด ทฤษฎีรูปแบบการพัฒนาและวิทยากรศาสตร์สมัยใหม่ ๒๔๑ 
 

บทที่ ๓  แนวคิด ทฤษฎี พุทธสันติวิธีและวิทยากรพระพุทธศาสนาเถรวาท   ๒๔๓ 
๓.๑ แนวคิด ทฤษฎีการพัฒนาวิทยากรตามแนวทางพระพุทธศาสนาเถรวาท ๒๔๔ 

๓.๑.๑ ความหมายและความส าคัญวิทยากรตามพระพุทธเจ้า  ๒๔๔ 
๓.๑.๒ การพัฒนาวิทยากรต้นแบบตามพระพุทธเจ้า   ๒๔๗ 
๓.๑.๓ หลักการพัฒนาวิทยากรต้นแบบตามพระพุทธเจ้า  ๒๕๕ 
๓.๑.๔ อุดมการณ์พัฒนาวิทยากรต้นแบบตามพระพุทธเจ้า  ๒๕๘ 
๓.๑.๕ วิธีการพัฒนาวิทยากรต้นแบบตามพระพุทธเจ้า  ๒๖๓ 
๓.๑.๖ การพัฒนามนุษย์ที่สมบูรณ์ตามพระพุทธเจ้า   ๒๖๖ 
๓.๑.๗ การเผยแผ่ธรรมของวิทยากรตามพระพุทธเจ้า  ๒๗๖ 
๓.๑.๘ พระวิทยากรต้นแบบตามพระพุทธเจ้า   ๒๘๖ 



ด 

 
 
๓.๒ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับพุทธสันติวิธี    ๒๙๓ 

๓.๒.๑  ความหมายและความส าคัญของพุทธสันติวิธี  ๒๙๓ 
๓.๒.๒  ประเภทของพุทธสันติวิธี    ๓๐๑ 
๓.๒.๓  เครื่องมือของพุทธสันติวิธี    ๓๐๕ 
๓.๒.๔  การสื่อสารโดยพุทธสันติวิธี    ๓๐๙ 
๓.๒.๕  หลักธรรมเสริมสร้างพุทธสันติวิธี   ๓๑๒ 
๓.๒.๖  การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี   ๓๑๙ 
๓.๒.๗  การจัดการความขัดแย้งโดยพุทธสันติวิธี   ๓๓๖ 
๓.๒.๘  การจัดการความขัดแย้งโดยพุทธสันติวิธีในพระไตรปิฎก  ๓๔๐ 

๓.๓ สรุปแนวคิด ทฤษฎีรูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบพุทธสันติวิธี 
      และวิทยากรพระพุทธศาสนาเถรวาท   ๓๔๓ 
 

บทที่ ๔ รูปแบบการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี    ๓๔๕ 
๔.๑ การฝึกอบรมแบบธรรมะโอด ี   ๓๔๖ 

๔.๑.๑ ความหมายการฝึกอบรมธรรมะโอด ี  ๓๔๖ 
๔.๑.๒ ความส าคัญการฝึกอบรมธรรมะโอดี   ๓๔๗ 
๔.๑.๓ ปัจจัยส่งผลท าให้เกิดการฝึกอบรมธรรมะโอดี  ๓๔๙ 
๔.๑.๔ กระบวนการฝึกอบรมธรรมะโอดี   ๓๕๒ 
๔.๑.๕ หลักการฝึกอบรมธรรมะโอดี    ๓๕๔ 
๔.๑.๖ วิธีการฝึกอบรมธรรมะโอดี    ๓๖๒ 
๔.๑.๗ เครื่องมือการฝึกอบรมธรรมะโอดี   ๓๖๖ 
๔.๑.๘ เป้าหมายการฝึกอบรมธรรมะโอดี   ๓๖๙ 
๔.๑.๙ หลักสูตรการฝึกอบรมธรรมะโอดี   ๓๗๑ 
๔.๑.๑๐ ขั้นตอนการฝึกอบรมธรรมะโอดี   ๓๙๓ 

  ๔.๑.๑๑ การประเมินผลการฝึกอบรมธรรมะโอดี   ๓๙๖ 
๔.๒ รูปแบบการฝึกอบรมธรรมะโอดี    ๔๐๓ 

๔.๒.๑ Model ธรรมะโอด ี   ๔๐๖ 
๔.๒.๒ รายละเอียด Dhamma OD Model   ๔๐๗ 

 

บทที่ ๕  รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี  ๔๑๔ 
๕.๑ บูรณาการรูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ   ๔๑๘ 



ต 

 
๕.๑.๑ ตามศาสตร์สมัยใหม่    ๔๑๘ 
๕.๑.๒ ตามพระพุทธศาสนาเถรวาทและพุทธสันติวิธี   ๔๒๑ 
๕.๑.๓ ตามศาสตร์สมัยใหม่ พระพุทธศาสนาเถรวาทและพุทธสันติวิธี ๔๒๖ 
๕.๑.๔ สรุปพุทธบูรณาการรูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ   ๔๓๐ 

๕.๒ สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและองค์กรเกี่ยวข้องการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ ๔๓๑ 
๕.๒.๑ หลักการวิทยากรต้นแบบ    ๔๓๓ 
๕.๒.๒ อุดมการณ์วิทยากรต้นแบบ    ๔๓๘ 
๕.๒.๓ วิธีการถ่ายทอดและพัฒนาวิทยากรต้นแบบ   ๔๔๓ 
๕.๒.๔ คุณสมบัติและคุณลักษณะวิทยากรต้นแบบ   ๔๔๙ 
๕.๒.๕ ตวัชี้วัดด้านคุณสมบัติวิทยากรต้นแบบ   ๔๕๕ 
๕.๒.๖ รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพ   ๔๖๐ 
๕.๒.๗ สรุปการสัมภาษณ์การพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพ  ๔๗๘ 

๕.๓ ขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ  ๔๙๐ 
๕.๓.๑ ร่างรูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ   ๔๙๐ 
๕.๓.๒ ทดลองก่อนทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ  ๕๐๔ 
๕.๓.๓ โฟกัสตรวจสอบรูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ  ๕๑๔ 
๕.๓.๔ สังเคราะห์การโฟกัสรูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ  ๕๓๙ 
๕.๓.๕ สรุปการโฟกัสรูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ  ๕๔๘ 

๕.๔ พัฒนารูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี ๕๔๙ 
๕.๔.๑ กระบวนการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพ  ๕๕๐ 
๕.๔.๒ บูรณาการรปูแบบการพัฒนาพระวิทยากรต้นแบบสันติภาพ ๕๗๗ 
๕.๔.๓ กระบวนการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี   ๕๘๗ 
๕.๔.๔ กระบวนการฝึกอบรมพระวิทยากรต้นแบบสันติภาพ  ๕๙๖ 
๕.๔.๕ ชุดฝึกกิจกรรมพัฒนาพระวิทยากรต้นแบบสันติภาพ  ๖๐๕ 
๕.๔.๖ สรุปรูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพ  ๖๓๙ 

๕.๕ ผลการทดลองรูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี ๖๔๐ 
๕.๕.๑ ผลการทดลองรูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบครั้งที่ ๑  ๖๔๐ 
๕.๕.๒ ผลการทดลองรูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบครั้งที่ ๒-๓ ๖๖๙ 
๕.๕.๓ ผลการทดลองฝึกภาคสนามวิทยากรต้นแบบ   ๖๗๘ 
๕.๕.๔ สรุปผลการทดลองการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ  ๖๙๑ 

 



ถ 

 
๕.๖ น าเสนอรูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี ๗๐๐ 

๕.๖.๑ การประชาวิจารณ์สู่สาธารณะ    ๗๐๐ 
๕.๖.๒ ปรับปรุงรูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ   ๗๐๑ 
๕.๖.๓ เสนอรูปแบบพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี ๗๐๑ 

 

บทที่ ๖  สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ  ๗๐๒ 
๖.๑ สรุปผลการวิจัย     ๗๐๒ 

๖.๑.๑ แนวคิดทฤษฎีรูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบศาสตร์สมัยใหม่และ
พระพุทธศาสนาเถรวาท       ๗๐๒ 

๖.๑.๒ รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี ๗๐๙ 
๖.๑.๓ น าเสนอรูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี ๗๒๒ 

๖.๒ ข้อเสนอแนะ     ๗๒๓ 

๖.๒.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย    ๗๒๓ 

๖.๒.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ    ๗๒๓ 
๖.๒.๓ ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป   ๗๒๓ 
 

 

บรรณานุกรม      ๗๒๔
ภาคผนวก       ๗๔๙ 
ประวัติผู้วิจัย      ๗๘๔ 

 

 

       

 
 
 
 
 
 
 

 



ท 

 
สารบัญตาราง 

ตารางท่ี  หน้า 

๒.๑  แสดงกระบวนการฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาองค์กร   ๑๑๔ 
๒.๒  ตัวอย่างบทเพลงส าหรับใช้ในกิจกรรม    ๑๓๘ 
๒.๓  เพลงบรรเลงใช้ท าสมาธิผ่อนคลายปรับคลื่นสมอง   ๑๓๘ 
๒.๔  เทคนิคการถ่ายทอด คอล์บ รูบินและแมคคลินไทร์   ๑๕๖ 
๒.๕  เปรียบเทียบความหมายของวิทยากรในความหมายเดิมกับวิทยากรกระบวนการ ๑๖๗ 
๒.๖  แสดงบุคลิกภาพภายนอกและบุคลิกภาพภายในของวิทยากร  ๑๘๑ 
๒.๗  ตารางแบบฟอร์มส าหรับประเมินวิทยากรและการน าเสนอ   ๒๐๐ 
๒.๘  ข้อแตกต่างระหว่างการเรียนรู้ของผู้ใหญ่กับการเรียนรู้ของเด็ก  ๒๑๐ 
๒.๙  ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการศึกษา  การฝึกอบรม    ๒๒๐ 

และการพัฒนาบุคลากร 
๔.๑๐  การบูรณาการการน าเสนอของการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี  ๓๕๙ 
๔.๑๑  แสดงหลักธรรมที่สอดคล้องกับกิจกรรมของธรรมะโอดี   ๓๖๑ 
๔.๑๒  ก าหนดการฝึกอบรมธรรมะโอดีหลักสูตร  ๑  วัน   ๓๘๐ 
๔.๑๓  ขัน้สอนขั้นสรุปและหลักธรรมที่สอดคล้องกับกิจกรรม  ๑๐ กิจกรรม  ๓๙๓ 
๔.๑๔  สรุปผลการประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพชีวิต ๓๙๘ 

 บุคลากร เพ่ือเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข 
๕.๑๕  แสดงการบูรณาการและสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ  ๔๑๙ 

ตามศาสตร์สมัยใหม ่
๕.๑๖  แสดงการบูรณาการและสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ  ๔๒๓ 

ตามพระพุทธศาสนาเถรวาทและพุทธสันติวิธี 
๕.๑๗  แสดงพุทธบูรณาการสังเคราะห์วิทยากรตามศาสตร์สมัยใหม่    ๔๒๗ 

พระพุทธศาสนาเถรวาทและพุทธสันติวิธี 
๕.๑๘  แสดงสรุปการสัมภาษณ์     ๔๗๘ 
๕.๑๙  แสดง (ร่าง) รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี ๕๐๖ 
๕.๒๐  แสดงสรุปประเด็นการโฟกัสกรุ๊ป (Focus Group Discussion)  ๕๑๖ 

๕.๒๑  แสดงผลการคัดเลือกการเข้ารับการอบรม    ๕๕๓ 
๕.๒๒  แสดงรายชื่อผลการคัดเลือกการเข้ารับการอบรม   ๕๕๔ 
๕.๒๓  แสดงรายชื่อวิทยากรการอบรม     ๕๗๔ 
๕.๒๔  รายชื่อพุทธจิตอาสาพัฒนาวิทยากรต้นแบบ    ๕๗๖ 



ธ 

 
๕.๒๕  รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบตามศาสตร์สมัยใหม่   ๕๗๗ 
๕.๒๖  รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบตามพระพุทธศาสนาเถรวาทและพุทธสันติวิธี ๕๘๐ 
๕.๒๗  แสดงการบูรณาการรูปแบบวิทยากรตามศาสตร์สมัยใหม่ พระพุทธศาสนา ๕๘๓ 

เถรวาทและพุทธสันติวิธี 
๕.๒๘ แสดงรูปแบบการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดีตามหัวข้อกิจกรรม  ๕๘๙ 
๕.๒๙  แสดงแนวทางของ K-U-M-S-A-N MODEL      ๖๐๔ 
๕.๓๐  แสดงชุดฝึกกิจกรรมพัฒนาพระวิทยากรต้นแบบสันติภาพ    ๖๐๕ 
๕.๓๑  ตารางแสดงจ านวน  รอ้ยละ  ของข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล    ๖๔๐ 
๕.๓๒  แสดงร้อยละตอบถูก ความรู้  ความเข้าใจของพระวิทยากรต้นแบบเกี่ยวกับ ๖๔๒ 

การพัฒนาวิทยากรต้นแบบ ก่อน หลัง อบรม (n=๔๑) 
๕.๓๓  การแปลผลความรู้  ความเข้าใจของพระวิทยากรต้นแบบเกี่ยวกับการพัฒนา ๖๔๖ 

วิทยากรต้นแบบ ก่อนเข้ารับการอบรม (n=๔๑) 
๕.๓๔  การแปลผลความรู้  ความเข้าใจของพระวิทยากรต้นแบบเกี่ยวกับการพัฒนา ๖๔๖ 

วิทยากรต้นแบบ หลังเข้ารับการอบรม (n=๔๑) 
๕.๓๕  การแปลผลความรู้  ความเข้าใจของพระวิทยากรต้นแบบเกี่ยวกับการพัฒนา ๖๔๗ 

วิทยากรต้นแบบ หลังเข้ารับการอบรม (n=๔๑) 
๕.๓๖  แสดง  จ านวน  ร้อยละ  ทัศนคติของพระวิทยากรต้นแบบเกี่ยวกับการพัฒนา ๖๔๗ 

วิทยากรต้นแบบ (n=๔๑) 
๕.๓๗  ระดับทัศนคติของพระวิทยากรต้นแบบเกี่ยวกับการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ   ๖๕๔ 

รายด้าน (n=๔๑) 
๕.๓๘  ระดับทัศนคติของพระวิทยากรต้นแบบเกี่ยวกับการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ (n=๔๑) ๖๕๕ 
๕.๓๙  แสดง  จ านวน  ร้อยละ  ทักษะของพระวิทยากรต้นแบบเมื่อผ่านการอบรม (n=๔๑) ๖๕๕ 
๕.๔๐  ระดับทักษะของพระวิทยากรต้นแบบเมื่อผ่านการอบรม  รายด้าน (n=๔๑) ๖๖๑ 
๕.๔๑  ระดับทักษะของพระวิทยากรต้นแบบเมื่อผ่านการอบรม (n=๔๑)  ๖๖๑ 
๕.๔๒  แสดง  จ านวน  ร้อยละ  ความพึงพอใจต่อการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ (n=๔๑) ๖๖๒ 
๕.๔๓  ระดับความพึงพอใจของพระวิทยากรต้นแบบต่อการอบรม  เป็นรายด้าน (n=๔๑) ๖๖๘ 
๕.๔๔  ระดับความพึงพอใจของพระวิทยากรต้นแบบเมื่อผ่านการอบรม (N=๔๑) ๖๖๙ 
๕.๔๕  แสดงร้อยละความพึงพอใจต่อการพัฒนาวิทยากรต้นแบบรุ่นที่  ๒  ๖๗๐ 
๕.๔๖  ระดับความพึงพอใจของพระวิทยากรต้นแบบต่อการอบรมรุ่นที่ ๒     ๖๗๓ 

เป็นรายด้าน (N=๓๗) 
๕.๔๗  ระดับความพึงพอใจของพระวิทยากรต้นแบบเมื่อผ่านการอบรม   ๖๗๓ 

รุ่นที่  ๒ (N=๓๗) 



น 

 
๕.๔๘  ความพึงพอใจต่อการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ    ๖๗๔ 
๕.๔๙ ระดับความพึงพอใจของวิทยากรต้นแบบต่อการอบรมรุ่นที่ ๓  เป็นรายด้าน (N=๔๑) ๖๗๗ 
๕.๕๐  ระดับความพึงพอใจของวิทยากรต้นแบบเมื่อผ่านการอบรม รุ่นที่  ๓  (N=๔๑) ๖๗๗ 
๕.๕๑  ระดับสรุปผลการประเมินความพึงพอใจโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา ๖๗๙ 

คุณภาพชีวิตบุคลากรเพ่ือเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขแบบยั่งยืนรุ่นที่ ๑   
๕.๕๒  ระดับสรุปผลการประเมินความพึงพอใจโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา ๖๘๒ 

คุณภาพชีวิตบุคลากรเพ่ือเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขแบบยั่งยืนรุ่นที่ ๒ 
๕.๕๓  ระดับสรุปผลการประเมินความพึงพอใจโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา ๖๘๔ 

คุณภาพชีวิตบุคลากรเพ่ือเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขแบบยั่งยืนรุ่นที่ ๓ 
๕.๕๔  ระดับสรุปผลการประเมินความพึงพอใจโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา ๖๘๗ 

คุณภาพชีวิตบุคลากรเพ่ือเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขแบบยั่งยืนรุ่นที่ ๔ 
๕.๕๕  ระดับสรุปผลการประเมินความพึงพอใจโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา ๖๘๙ 

คุณภาพชีวิตบุคลากรเพ่ือเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขแบบยั่งยืนรุ่นที่ ๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บ 

 
สารบัญแผนภาพ 

แผนภาพที่  หน้า 

๒.๑  รูปแบบการออกแบบและพัฒนารูปแบบของสตริกแลนด์ (Strickland)  ๘๗ 
๒.๒  ขั้นตอนการเรียนรู้ ฝึกฝน การเป็นวิทยากร    ๑๐๒ 
๒.๓  หลักการสื่อสารของ เดวิด เบอร์โล    ๑๐๔ 
๒.๔  รูปแบบกระบวนการฝึกอบรม  Training Design and Evaluation Mode ๑๑๕ 
๒.๕  กระบวนการในการจัดท าโครงการฝึกอบรม    ๑๒๑ 
๒.๖  ความจ าเป็นในการฝึกอบรม     ๑๒๑ 
๒.๗ วงจรการฝึกอบรม ( Training Cycle)    ๑๒๙ 
๒.๘  ประสบการณ์การรับรู้ของ เอดการ์  เดล (Edgar Dale)   ๑๓๑ 
๒.๙  ตัวอย่างกิจกรรม คลี่คลายปมปัญหาในชีวิต      ๑๖๐ 
๒.๑๐ วงจรของการเรียนรู้ที่ไหลเวียนไม่มีวันสิ้นสุด    ๑๗๐ 
๒.๑๑  กรอบแนวคิดกระบวนการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม   ๑๘๗ 
๒.๑๒  กระบวนการประเมนการฝึกอบรม    ๑๙๔ 
๒.๑๓  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์     ๒๒๓ 
๒.๑๔  ทฤษฎีฐานรากของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   ๒๒๔ 
๒.๑๕  โมเดลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์    ๒๒๖ 
๒.๑๖  ภาพการแสดงวงจรของ AI (Appreciative Inquiry)   ๒๒๙ 
๒.๑๗  ตารางการเรียนแบบ Learning Pyramid    ๒๓๘ 
๔.๑๘  ตราสัญลักษณ์ในการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี   ๓๔๖ 
๔.๑๙  การบริหารงานการฝึกอบรมธรรมะโอดี    ๓๕๔ 
๔.๒๐  แสดงรูปสามเหลี่ยมแห่งความสมดุลชีวิต  A B C   ๓๗๐ 
๔.๒๑  แสดงภาพกิจกรรมการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี   ๓๙๒ 
๕.๒๒  การบูรณาการพัฒนาวิทยากรต้นแบบตามศาสตร์สมัยใหม่และพระพุทธศาสนา ๔๓๐ 

 เถรวาท 
๕.๒๓  การบูรณาการพัฒนาวิทยากรต้นแบบตามศาสตร์สมัยใหม่และพระพุทธศาสนา ๕๘๖ 

 เถรวาท 
๕.๒๔  กระบวนการฝึกอบรมพระวิทยากรต้นแบบสันติภาพ   ๕๙๗ 
๕.๒๕  สรุปรูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพ   ๖๓๙ 
๕.๒๖  สรุปรูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพ (KUMSAN MODEL)  ๖๙๑ 
๕.๒๗  สรุปรูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพ (KUMSAN MODEL)  ๗๐๑ 



ป 

 
๖.๒๘  การบูรณาการพัฒนาวิทยากรต้นแบบตามศาสตร์สมัยใหม่และพระพุทธศาสนา ๗๐๒ 
๖.๒๙  แสดงรายละเอียด DHAMMAOD MODEL    ๗๑๐ 

๖.๓๐  สรุปรูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพ (KUMSAN MODEL)  ๗๒๐ 
๖.๓๑  แสดงรายละเอียด KUMSAN MODEL    ๗๒๒ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ผ 

 
สารบัญแผนภูมิ 

แผนภูมิที ่ หน้า 

๑.๑  แสดงรูปแบบการวิจัยเชิงพัฒนา     ๖๒ 
๑.๒  แสดงวิธีด าเนินการวิจัย     ๖๓ 
๑.๓  แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย     ๗๕ 
๔.๔  แสดงปัจจัยท าให้ประสบผลส าเร็จ    ๓๖๕ 
๔.๕  แสดงรายละเอียด DHAMMAOD MODEL    ๔๐๗ 
๕.๖  ขั้นตอนการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติสันติวิธ ี  ๔๑๗ 
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ค ำอธิบำยสัญลักษณ์และค ำย่อ 

 

 

ก. ค ำอธิบำยค ำย่อเกี่ยวกับพระไตรปิฎก 
  อักษรย่อในดุษฎีนิพนธ์นี้ใช้การอ้างอิงจากคัมภีร์พระไตรปิฎกภาษาไทย  ฉบับมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๓๙ โดยระบุชื่อย่อคัมภีร์  เล่ม/ข้อ/หน้า ตามล าดับ  เช่น  
ที.สี.  (ไทย)  ๙/๒๗๖/๙๗. หมายถึง ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค ภาษาไทย เล่มที่  ๙  ข้อที่  ๒๗๖ หน้า  
๙๗.   
 

 

พระสุตตันตปิฎก 
ม.มู.  (ไทย) =   สุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ (ภาษาไทย) 
ม.ม.  (ไทย) =   สุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ (ภาษาไทย) 
ม.อุ.   (ไทย) = มัชฌิมนิกาย   อุปริปัณณาสก์    (ภาษาไทย) 
ขุ.ชา.   (ไทย) = ขุททกนิกาย   ชาดก    (ภาษาไทย) 
ที.ม.   (ไทย)    =  สุตตันตปิฎก  ทีฆนิกาย  มหาวรรค  (ภาษาไทย) 
ที.ปา.   (ไทย)    =  สุตตันตปิฎก  ทีฆนิกาย  ปาฏิกวรรค (ภาษาไทย) 
ส .ข.   (ไทย) = สุตตันตปิฎก ส ยุตฺตนิกาย   ขันธวาวรรค  (ภาษาไทย) 
ส .สฬา.  (ไทย) = สุตตันตปิฎก ส ยุตฺตนิกาย   ขันธวาวรรค  (ภาษาไทย) 
ส .ม.  (ไทย) = สุตตันตปิฎก สังยุตฺตนิกาย   สฬายตนวรรค  (ภาษาไทย) 
องฺ.ทุก.   (ไทย) = อังคุตตรนิกาย   ทุกนิบาต    (ภาษาไทย) 
องฺ.ติก.   (ไทย) = อังคุตตรนิกาย  ติกนบิาต    (ภาษาไทย) 
องฺ.จตุกฺก.  (บาลี) = องฺคุตฺตรนิกาย   จตุกฺกนิปาตปาลิ    (ภาษาบาลี) 
องฺ.จตุกฺก.  (ไทย) = อังคุตตรนิกาย   จตุกกนิบาต    (ภาษาไทย) 
องฺ.เอกก.  (ไทย) = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย   เอกกนิบาต  (ภาษาไทย) 
องฺ.สตฺตก.  (ไทย) = สุตตันตปิฎก  อังคุตตรนิกาย   สัตตกนิบาต  (ภาษาไทย) 
อง.ฺนวก.  (ไทย)    = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย    นวกนิบาต         (ภาษาไทย) 
ขุ.ธ.    (ไทย)    =   สุตตันตปิฎก  ขุททกนิกาย  ธรรมบท      (ภาษาไทย) 
ขุ.ม.  (ไทย) = สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย   มหานิทเทส (ภาษาไทย) 



บทท่ี ๑ 
 

บทน ำ 
 

๑.๑ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  โดย
ยึดหลัก “ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” กำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ และกำรมุ่งเสริมสร้ำงกลไก
กำรพัฒนำประเทศ ให้มีการพัฒนาเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานโดยยึดพ้ืนที่เป็นหลัก และ
ก ำหนดให้คนเป็นศูนย์กลำงกำรพัฒนำ  โดยมีเป้าหมาย “กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำคน”อย่างมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน แผนพัฒนาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้คนไทย
ทุกช่วงวัย มีทักษะ ความรู้ความสามารถ และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  ได้มี
ยุทธศาสตร์ส าคัญที่เป็นปัจจัยสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ คือ การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์มีแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญประกอบด้วย การปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มี
คุณภาพ คุณธรรมจริยธรรม  มีวินัย จิตสาธารณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์  การพัฒนาศักยภาพ
คนให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า  ด้วยการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาการเรียนรู้ตลอดชีวิต๑  ซ่ึงการพัฒนามนุษย์มีความสัมพันธ์ตามแผนแม่บทการปฏิรูปกิจการ
พระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔  โดยมีแนวทางการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านเผยแผ่
ด้วยการก าหนดเป้าหมายจัดท ายุทธศาสตร์การเผยแผ่  มีกองงานพัฒนาสถาบันเพ่ือพัฒนาบุคลากร
ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มี
ความรู้ ทักษะด้านภาษาเพ่ือการสื่อสาร การใช้สื่อ เช่น นักเผยแผ่ธรรม พระธรรมวิทยากร พระ
วิทยากรกระบวนการ พระสอนศีลธรรม  พระธรรมทูต  พระธรรมทายาท  พระวิปัสสนาจารย์ และ
สร้างเครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพร้อมศาสนสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์๒ ยุทธศาสตร์จึงเปรียบ
เหมือนต าราพิชัยสงครามใช้เป็นแนวทางปฏิบัติที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นให้พุทธศาสน์มั่นคง 

                                                           
๑ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ส านักนายกรัฐมนตรี , แผนพัฒนำ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ีสิบสอง พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔,  หน้า. ๖๕-๗๔. 
๒ส านักงานคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา,  แผนแม่บท

กำรปฏิรูปกิจกำรพระพุทธศำสนำ  พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔. 



 
 

๒ 

ด ารงศีลธรรม น าสังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน  โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้สนับสนุน
เชื่อมโยงกับแผนแม่บทการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาเพ่ือมุ่งการเสริมสร้างและพัฒนาคนให้มี
คุณภาพ โดยเฉพาะมุ่งการพัฒนาความรู้ทักษะนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
เสริมสร้างสันติสุขภายในสังคมและประเทศชาติ สามารถสื่อสารธรรมให้เกิดความเข้าใจง่ายสามารถ
น าไปปฏิบัติได้ เหมาะสมกับคนในยุคสังคมปัจจุบันเพราะมนุษย์ในปัจจุบันมีการมีความแตกต่างของ
คนในแต่ละยุค  ซ่ึงมีลักษณะความคิด ความสนใจ พฤติกรรมที่แตกต่างกัน  ท าให้การจัดกระบวนการ
เรียนรู้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้องมีการประยุกต์ค าสอนให้เหมาะสม ถ้าผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา
ยังจัดการเรียนรู้ ใช้กระบวนการ เรียนรู้ และรูปแบบวิธีการเดิมๆ  อาจจะท าให้การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาไม่ประสบความส าเร็จเพราะโลกมีความเปลี่ยนแปลง การเผยแผ่ต้องปรับศาสตร์เข้า
หาพระพุทธศาสนา โดยมีพระพุทธศาสนาเป็นตัวตั้งน าศาสตร์สมัยใหม่มาสนับสนุนให้การการเผยแผ่
ธรรมมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น  

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นที่ยอมรับว่าเป็นงานที่สืบสายตกทอดโดยตรงจาก
พระพุทธเจ้า  ซึ่งเป็นงานที่พระพุทธองค์ทรงสถาปนาขึ้นด้วยพระหัตถ์ และปฏิบัติด้วยพระองค์เอง 
เพียงพรรษาแรกก็ทรงหมุนกงล้อแห่งพระธรรม จัดขบวนทัพขับเคลื่อนหมู่สงฆ์ทั่วชมพูทวีปโดยใช้หลัก
ของพระธรรมทูต งานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เป็นงานที่มีอายุยืนยาว
ที่สุดคือ “กำรเผยแผ่” โดยเฉพาะการเผยแผ่เชิงรุก (Strategic Propagation) เป็นรูปแบบการ
พัฒนาคนให้มีคุณภาพสังคมสันติสุข เมื่อกาลเวลาผ่านล่วงเลยไปวิธีการเผยแผ่ก็ต้องมีการปรับเปลี่ยน
ตามสถานการณ์ปัจจุบัน โดยยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาจะต้องวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน
ของพระสงฆ์ผู้ให้การเผยแผ่จะต้องเกิดความแจ่มแจ้ง จูงใจ แกล้วกล้า ร่าเริง ผู้ฟังเกิดความปีติใน
ธรรม ซึ่งเข้าในลักษณะธรรมะสะอาด  ฉลาดประยุกต์ สนุกมีสาระ๔  ถือว่าเป็นการวิเคราะห์ผู้เผยแผ่
ธรรม แต่ในปัจจุบันการเผยแผ่พระพุทธศาสนาขาดรูปแบบการการพัฒนาวิทยากร ขาดวิทยากรผู้มี
ความเชี่ยวชาญ เพราะผู้เผยแผ่ธรรมขาดการปรับตัวเข้ากับยุคสมัยปัจจุบัน ไม่ปรับวิธีการน าเสนอ 
ศึกษาเฉพาะทางธรรมขาดการศึกษาศาสตร์สมัยใหม่เพ่ือบูรณาการ ท าให้ไม่ปรับตัว รู้ไม่เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม ความต้องการของสังคม จึงเป็นปัญหาของพระเผยแผ่ธรรมในการปรับตัวที่จะ
เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ผู้เผยแผ่ธรรมขาดการประยุกต์หลักธรรม ขาดการประยุกต์วิธีการน าเสนอ ขาดการ
ประยุกต์ค าสอนในการเผยแผ่ธรรม เพ่ือเข้าใจแบบง่ายๆ ท าให้การน าเสนอหลักธรรมะไม่น่าสนใจ  
เพราะค าว่า ประยุกต์เป็นการปรับใช้ได้จริง ผู้เผยแผ่ธรรมขาดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติในการ

                                                           
 พระราชวรเมธี,แผนยุทธศำสตร์กำรปฏิรูปกิจกำรพระพุทธศำสนำ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ กำรน ำ

นโยบำยสู่กำรปฏิบัติ, หน้า ๑๕. 
๔พระพรหมบัณฑิต (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต),  ทิศทำงกำรศึกษำไทยและยุทธศำสตร์พระพุทธศำสนำ,  

(กรุงเทพมหำนคร:  โรงพิมพ์มหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย, ๒๕๕๖),  หน้ำท่ี  ๖๖-๖๗. 



 
 

  

ปรับเปลี่ยนการสื่อสารธรรมให้เหมาะสม ต้องเปลี่ยนวิธีการด้วยการรุกออกไปสอน ไปเผยแผ่ตาม
องค์กรต่างๆ  เรียกว่า “ตกปลานอกหมู่บ้าน ประสานสิบทิศ” ตามการเผยแผ่เชิงรุก ผู้เผยแผ่ธรรม
ขาดความตระหนักในการวิเคราะห์องค์กรและผู้ฟังว่ากลุ่มเป้าหมายมีปัญหาอะไร เขาต้องการอะไร 
ขาดการวิเคราะห์ผู้ฟัง ขาดประสบการณ์ ในสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรมมีความหลากหลายทางศาสนา 
ผู้เผยแผ่ขาดการวิเคราะห์ ใช้ช่วงโอกาสเผยแผ่ธรรมโจมตี กล่าวร้ายต่างศาสนา  ถือว่าผิดหลักการ 
วิธีการ อุดมการณ์ในการเผยแผ่ธรรมตามโอวาทปาติโมกข์ คือ“การไม่พูดร้ายการไม่ท าร้าย” ถือว่า
เป็นจุดอ่อนในการเผยแผ่ธรรมในปัจจุบัน๕  ท าให้เกิดการเผยแผ่ธรรมไม่ประสบความส าเร็จ ถือว่า
เป็นประเด็นปัญหาส าคัญการเผยแผ่ธรรมในปัจจุบัน ถ้าไม่มีการพัฒนาผู้เผยแผ่ธรรมอันเป็นต้นแบบ
ของการขัดเกลาจิตใจคนในสังคมจะน าไปสู่คุณภาพชีวิต คุณภาพสังคม และคุณภาพของ
พระพุทธศาสนาในทางด้านลบ เกิดความขัดแย้งเมื่อผู้เผยแผ่ธรรมลืมหลักการ วิธีการ และอุดมการณ์
นักเผยแผ่ธรรมอย่างพุทธสันติวิธี   

ผู้วิจัยจึงมีความสนใจปัญหาด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในปัจจุบัน จึงศึกษารูปแบบ
การพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี  เพ่ือสร้างวิทยากรต้นแบบที่สามารถประยุกต์
เนื้อหาด้านหลักธรรมและศาสตร์สมัยใหม่โดยวิทยากรต้นแบบมีเครื่องมือในการเผยแผ่ธรรมด้วยการ
ใช้กระบวนการของพุทธสันติวิธี น าไปสู่สันติสุขภายในองค์กรและสังคมแห่งพหุวัฒนธรรม  เพราะ
วิทยากรต้นแบบธรรมะโอดีเป็นวิทยากรแบบ Knowledge Facilitator เป็นวิทยากรกระบวนการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ วิทยากรกระบวนการจึงเป็นผู้ท า
หน้าที่เป็นคนกลางมีหน้าที่เอ้ืออ านวยให้เกิดการรวมตัว การร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และร่วมด าเนิน
กิจกรรมที่มีรูปแบบ ขั้นตอน ของกลุ่มคนเพ่ือการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้สันติสุข รูปแบบธรรมะ
โอดีถือว่าเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในรูปแบบหนึ่งที่ใช้กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ด้วย
การมุ่งเสริมสร้างองค์กรสันติสุข ได้รับความสนใจจากองค์กรต่างๆ แต่ขาดวิทยากรที่จะไปท าหน้าที่ใน
การเผยแผ่ธรรมในรูปแบบธรรมะโอดี ซึ่งวิทยากรที่จะไปหน้าที่ต้องมีองค์ความรู้ ทักษะการจัด
กิจกรรม ทัศนคติการเผยแผ่ธรรม และสามารถท างานเป็นทีมแบบเครือข่ายกัลยาณมิตร โดยมีอัต
ลักษณ์ที่ชัดเจนคือ “พระวิทยากรผู้เสริมสร้างองค์กรและสังคมสันติสุข”  ผู้วิจัยจึงมองเห็นปัญหาการ
ขาดวิทยากรที่มีสมรรถภาพ คุณภาพ มนุษยภาพ สุขภาพ ขาดพระวิทยากรต้นแบบที่มีหลักการ  
วิธีการ  อุดมการณ์ตามหลักโอวาทปาติโมกข์ในการเผยแผ่ธรรม พระวิทยากรต้นแบบที่ใช้เครื่องมือ
พุทธสันติวิธีที่สามารถสื่อสารธรรมเพ่ือเกิดสันติสุขภายในองค์กรและสังคม ขาดการสร้างเครือข่าย

                                                           
๕พระปราโมทย์  วาทโกวิโท (พันธพัฒน์), “รูปแบบกำรฝึกอบรมแบบธรรมะโอดีเพ่ือเสริมสร้ำง

องค์กรสันติสุข”, วิทยำนิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสันติศึกษา , (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๕๘) บทคัดย่อ 



 
 

๔ 

พระวิทยากรอย่างกัลยาณมิตรที่อุทิศตนท างานเพ่ือประกาศพระพุทธศาสนา  จึงมแีรงบันดาลใจมุ่งมั่น
พัฒนาพระวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี หรือ พระวิทยากรต้นแบบสันติภาพ   

ดังนั้น การพัฒนาทุกอย่างเริ่มต้นที่การพัฒนามนุษย์ มนุษย์จึงเป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนา การพัฒนาสังคมจึงอยู่ที่การพัฒนาคนให้เป็นคนดี ๖ การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยจึงมุ่งการก าหนดให้
พระสงฆ์เป็นศูนย์กลางการพัฒนาโดยมีเป้าหมายด้วย “การเสริมสร้างและพัฒนาคน” โดยมุ่งพัฒนา
พระสงฆ์เป็นพระวิทยากรต้นแบบสันติภาพ ซึ่งเป็นผู้เผยแผ่ธรรมท่ามกลางความแตกต่างกันทางพหุ
วัฒนธรรม เพ่ือน าธรรมะสู่องค์กรและสังคมเพ่ือสังคมเกิดสันติสุขต่อไป  
 

๑.๒  วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 

๑.๒.๑ เพ่ือศึกษารูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบตามศาสตร์สมัยใหม่และ
พระพุทธศาสนาเถรวาท  

๑.๒.๒ เพ่ือพัฒนารูปแบบวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี  
๑.๒.  เพ่ือน าเสนอรูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี 

 

๑.๓  ปัญหำที่ต้องกำรทรำบ 
 

๑. .๑ แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบควรเป็นอย่างไร 
๑. .๒ รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธีควรเป็นอย่างไร 
๑. .  พระวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธีควรมีคุณสมบัติเป็นอย่างไร 
 

๑.๔  ขอบเขตกำรวิจัย 
  

การวิจัยเพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม ผู้วิจัยได้
ศึกษา เรื่อง “รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี” เป็นการตอบโจทย์
ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติในยุทธศาสตร์ที่๒ คือ“การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการ
พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม”เช่น คนไทยในศตวรรษที่ ๒๑ คนไทย ๔.๐ และยุทธศาสตร์ที่   “การ
วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการสร้างองค์ความรู้พ้ืนฐานของประเทศ” เช่น องค์ความรู้พ้ืนฐานทางสังคม
และความเป็นมนุษย์  การสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตปัญญาและศาสนธรรม โดยสรุป “ขอบเขตการวิจัย
เป็นการพัฒนามนุษย์ สอดรับยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติเป้าหมายที่ ๒ คือ การวิจัย
และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม และเป้าหมายที่   คือ การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือ

                                                           
๖พระพรหมบัณฑิต  (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), “สุจริตธรรมกถำ”, ว่ำด้วยกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยสุจริต, 

(ในโอกาสบ าเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล ๖๒ ปี,๒๕๖๐) หน้าท่ี   



 
 

๕ 

สร้างองค์ความรู้พ้ืนฐานของประเทศ” โดยเป็นการวิจัยตอบโจทย์ What   Why How เป็น (R & 
Development) โดยมีขอบเขตการวิจัยสามารถแบ่งออกเป็น ๕ ประเด็น คือ  

 

๑.๔.๑ ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
 

ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง  ด้านเนื้อหาแนวคิดและทฤษฎีรูปแบบการพัฒนาวิทยากร
ต้นแบบตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาเถรวาท และตามแนวทางศาสตร์สมัยใหม่  ศึกษาจากนัก
คิด นักวิชาการด้านศาสนา นักวิชาการด้านสันติวิธีพหุวัฒนธรรม นักฝึกอบรม วิทยากรมืออาชีพ นัก
กิจกรรม  นักปฏิบัติการ  เครือข่ายวิทยากร เครือข่ายธรรมทายาท แล้วจึงน ามาวิเคราะห์  ตีความ
อธิบาย บูรณาการ สังเคราะห์ แนวคิดทั้งหลายเป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาวิทยากร
ต้นแบบธรรมะโอดีโดยพุทธสันติวิธี 

 

๑.๔.๒ ขอบเขตด้ำนเอกสำร 
 

ศึกษาข้อมูลจากเอกสารปฐมภูมิ ได้แก่ พระไตรปิฎก ฉบับภาษาไทยฉบับมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕ ๙ พระไตรปิฎกฉบับสากล พ.ศ.๒๕๖๑ และศึกษาข้อมูลทุติย
ภูมิ ได้แก่ หนังสือ ข้อมูลเอกสารทางวิชาการ  ต ารา วารสาร  บทความ วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ ใน
ประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากห้องสมุดจากสถาบันการศึกษา จาก
อินเตอร์เน็ตและจากนิตยสารต่างๆ 

 

๑.๔.๓ ขอบเขตด้ำนประชำกร  
 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเรื่อง“รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธ
สันติวิธี” ในครั้งนี้ ใช้กลุ่มด้านประชากรเป็นพระสงฆ์นักเผยแผ่พระพุทธศาสนา เช่น พระธรรมทูต  
พระวิทยากรฝึกอบรม พระสงฆ์ผู้มีอุดมการณ์ในด้านการเผยแผ่ธรรม จ านวน  ๔๑  รูป 

 

๑.๔.๔ ขอบเขตด้ำนพื้นที่  
ใช้พื้นที่ในการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธีโดยสามารถแบ่งออกเป็น 

๕ ระยะ คือ  
ระยะที่ ๑ ใช้สถานที่ฝึกอบรม ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 

๕-๖ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๐  ระยะเวลา ๒ วัน  รวม ๒๐ ชั่วโมง โดยมีพระสงฆ์สามเณรและ
นักศึกษาอาชีวศึกษาแกนน าเข้าร่วมพัฒนาวิทยากรต้นแบบด้านวิถีพุทธ จ านวน  ๑๒๐ รูป/คน “เป็น
การทดลองรูปแบบก่อนสร้างรูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพ ท าให้ผู้วิจัยเกิดการเรียนรู้
เกิดประสบการณ์และเกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ โดยวิทยากรต้นแบบต้องเป็นผู้
มีจิตอาสาเป็นฐานในการพัฒนา 



 
 

๖ 

ระยะที่ ๒ ใช้สถานที่ฝึกอบรม ณ  ศูนย์การฝึกอบรมสวนผึ้ง  จังหวัดราชบุรี ระหว่าง
วันที่ ๑๘-๒๐ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๑  ระยะเวลา   วัน  วันละ ๗ ชั่วโมง รวม  ๕ ชั่วโมง โดยมี
พระสงฆ์นักเผยแผ่เข้าร่วมจ านวน  ๘๐  รูป “เป็นการทดลองรูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ
สันติภาพโดยพุทธสันติวิธี” มีการประเมินผลแล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือพัฒนารูปแบบการพัฒนา
วิทยากรต้นแบบโดยกลุ่มเป้าหมายมีประสบการณ์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจึงต้องเน้นการ
พัฒนาการเป็นวิทยากรสันติภาพ ด้วยการใช้อาศัยเครื่องมือพุทธสันติวิธีในการเผยแผ่ 

ระยะที่ ๓ ใช้สถานที่ฝึกอบรม ณ  ศูนย์การฝึกอบรม วัดสุวรรณประสิทธิ์  เขตบึงกุ่ม  
กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๔ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑  ระยะเวลา ๕ วัน  วันละ ๔ 
ชั่วโมง รวม ๒๘ ชั่วโมง โดยมีพระสงฆ์นักเผยแผ่พระพุทธศาสนา เข้าร่วมจ านวน  ๑๐๐ รูป “เป็นการ
ทดลองรูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี” มีการประเมินผลแล้วน ามา
ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือพัฒนารูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ โดยกลุ่มเป้าหมายมีใจรักในการเผยแผ่มี
ความกระหายในเรียนรู้ ส่วนมากไม่มีประสบการณ์ขาดทักษะในการเป็นวิทยากร จึงต้องอาศัยการ
สร้างแรงจูงใจกระตุ้นเพ่ือให้เกิดการพัฒนาโดยสร้างการมีส่วนร่วม  

ระยะที่ ๔ ใช้สถานที่ฝึกอบรม ณ สวนธรรมศรีปทุม  ต าบลท้ายเกาะ  อ าเภอสามโคก  
จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ ๒๘- ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ระยะเวลา ๔ วัน  โดยการรับสมัคร
พระสงฆ์ที่มีอุดมการณ์กระหายเรียนรู้มีฉันทะในการเป็นวิทยากรเพ่ือเข้าร่วมรับการฝึกอบรมจ านวน 
๔๑ รูป “เป็นการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี  ภาควิชาการและภาคฝึก
ปฏิบัติการ”ถือว่าเป็นการทดลองรูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธีจริง 
โดยมีการประเมินผลก่อนและหลังการฝึกอบรมเพ่ือปรับปรุงแก้ไขรูปแบบและการประเมินรูปแบบ K-
U-M-S-A-N Model   

ระยะที่ ๕ ใช้สถานที่ฝึกภาคสนาม ณ ภูธาราฟ้ารีสอร์ท อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัด
นครราชสีมา เป็นการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดีของบุคลากรโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว 
ระหว่างวันที่ ๔ พฤศจิกายน ถึง ๔ ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๖๑ ด้วยการให้พระวิทยากรที่ผ่านการฝึกอบรม
ลงพ้ืนที่จริงเพ่ือฝึกภาคสนาม ซึ่งการลงฝึกภาคสนามเพ่ือต้องการให้พระวิทยากรต้นแบบเกิดการ
เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงประกอบด้วย ๑)ถอดบทเรียนจากพระวิทยากรต้นแบบธรรมะโอดี  ๒)ฝึก
การเป็นผู้ช่วยพระวิทยากรต้นแบบธรรมะโอดี  )ฝึกการท างานร่วมกันกับเครือข่ายพระวิทยากร
ต้นแบบธรรมะโอดีอย่างกัลยาณมิตร ๔)ฝึกทดลองการเป็นพระวิทยากรต้นแบบกับกลุ่มเป้าหมายจริง 
๕)เป็นการประเมินผลการเป็นพระวิทยากรต้นแบบธรรมะโอดี  โดยใช้วิธีการคัดเลือกพระวิทยากร
ต้นแบบแบบเจาะจง จ านวน ๒๐ รูป เพ่ือการพัฒนาพระวิทยากรต้นแบบภาคสนามและฝึก
ประสบการณ์ มีการประเมินผลผ่านการสังเกตการณ์ในการกระหายการเรียนรู้และมีความมุ่งมั่นใน
การเรียนรู้ รวมถึงจรณะในการวางตนเพ่ือความเหมาะสมในการเป็นต้นแบบ  



 
 

๗ 

๑.๔.๕ ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ  
ผู้วิจัยใช้ระยะเวลา ๑  ปี ๔ เดือน ในการศึกษาทบทวนวรรณกรรม สภาพปัญหา การ

วิเคราะห์ ลงพ้ืนที่ ทดลอง ปฏิบัติการโดยเริ่มจากเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึง เดือนมกราคม 
พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยแบ่งออกเป็น ๔  ช่วง คือ ๑) เดือนตุลาคม-เดือนธันวาคม  ๒๕๖๐ สอบโครงร่าง
ดุษฎีนิพนธ์ ทบทวนวรรณกรรม ๒) เดือนมกราคม-เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ ศึกษาวิเคราะห์ ลงพ้ืนที่
เชิงปฏิบัติการ Focus group สนทนากลุ่ม ทดลองเชิงปฏิบัติการ Public Hearingsประชาวิจารณ์ 
ปรับปรุงแก้ไข    ) เดือนธันวาคม ๒๕๖๑ สรุปผลการวิจัย ๔) เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ ปรับปรับแก้ไข เขียนบทความ อนุมัติเล่มดุษฎีนิพนธ์ 

 

๑.๕ นิยำมศัพท์เฉพำะที่ใช้ในกำรวิจัย 
๑.๕.๑  รูปแบบกำรพัฒนำ หมายถึง หลักการ วิธีการ ขั้นตอน กระบวนการ หลักสูตร

กิจกรรมในการสร้างวิทยากรต้นแบบธรรมะโอดีโดยพุทธสันติวิธี โดยมีรูปแบบตามแนวทาง
พระพุทธศาสนาเถรวาทและศาสตร์สมัยใหม่ เพื่อการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี 
เพ่ือสามารถถ่ายทอดค าสอนทางพระพุทธศาสนาให้เกิดสันติสุขภายในสังคม โดยเน้นการพัฒนาพระ
วิทยากรให้เป็นต้นแบบของการสื่อสารเพ่ือสันติภาพ ซึ่งใช้เครื่องมือพุทธสันติวิธีเป็นหัวใจส าคัญ  

๑.๕.๒ วิทยำกรต้นแบบ หมายถึง พระสงฆผ์ู้ที่มีความสามารถในการสื่อสารค าสอนของ
พระพุทธศาสนาให้เกิดสันติสุขในสังคม สื่อสารเพ่ือความเข้าใจง่ายเหมาะกับคนในปัจจุบัน โดยมีวิชา
ยอด จรณะเยี่ยม เปี่ยมด้วยกรุณา หยิบยื่นดวงตาให้ชาวโลก เป็น Knowledge Facilitator เป็น
วิทยากรกระบวนการการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ สามารถเป็นคนกลาง
มีหน้าที่เอ้ืออ านวยให้เกิดการรวมตัว ด้วยการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และร่วมด าเนินกิจกรรมในการ
ฝึกอบรมที่มีรูปแบบฝึกอบรมโดยใช้กระบวนการเผยแผ่ธรรมด้วยการประยุกต์พุทธบูรณาการศาสตร์
สมัยใหม่  เน้นกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมในการฝึกอบรม เรียนรู้ธรรมะผ่านกิจกรรม เพ่ือ
เสริมสร้างองค์กรสันติสุข  โดยวิทยากรต้นแบบเป็นผู้มี “ความรู้  ทัศนคติ  ทักษะ และมีการสร้าง
เครือข่ายการท างานด้านการเผยแผ่ธรรมะ” สามารถเป็นต้นแบบของบุคคลแห่งสันติภาพ   

๑.๕.๓ สันติภำพ หมายถึง วิทยากรของธรรมะโอดี  (Dhamma O.D. : Dhamma for 
Organization Development) มีรูปแบบการฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาองค์กรด้วยการประยุกต์
หลักธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้าและศาสตร์สมัยใหม่ในกระบวนการฝึกอบรม เน้นกระบวนการเป็น
กิจกรรม สร้างการมีส่วนร่วมในการฝึกอบรม เรียนรู้ธรรมะผ่านกิจกรรม เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต
บุคลากรให้เกิดความสุขเพ่ือเสริมสร้างองค์กรสันติสุข เป็นกิจกรรมธรรมะพัฒนาองค์กร เป็นการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพตามองค์กร เน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นวิทยากรต้นแบบ
สันติภาพในการสื่อสารธรรม  วิทยากรธรรมะโอดีจึงหมายถึงวิทยากรต้นแบบสันติภาพ 



 
 

๘ 

๑.๕.๔ พุทธสันติวิธี หมายถึง วิธีการในการจัดการความขัดแย้งที่ด ารงอยู่บนฐานของ
การ  รู้ตื่นและเบิกบาน ด้วยการบูรณาการหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาในการเป็นวิทยากร
ต้นแบบสันติภาพ โดยยึดหลักการเผยแผ่ของพระพุทธเจ้า คือ มรรค ๘ และ หลักการ    วิธีการ ๔  
อุดมการณ ์๖ ในการเผยแผ่ค าสอนของพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นพุทธสันติวิธีในการสร้างสันติสุขในการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา เช่น มีความอดทนต่อความแตกต่างทางพหุวัฒนธรรม  การไม่พูดร้าย ไม่พูด
โจมตี การไม่ท าร้ายเพ่ือนมนุษย์ในการเผยแผ่ค าสอนทางพระพุทธศาสนา พุทธสันติวิธีในการพัฒนา
วิทยากรต้นแบบใช้ภาวนา ๔ ในการพัฒนาคือ บุคลิกภาพดี  พฤติกรรมดี  จิตใจดี และปัญญาดี  

๑.๖  ทบทวนเอกสำรและรำยงำนกำรวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี ดังต่อไปนี้ 
๑.๖.๑  เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
ผู้ศึกษาได้ทบทวนงานเอกสารเกี่ยวข้อง  ดังนี้ 
๑) Richard Beckhard ได้น าเสนอไว้ในหนังสือ Organization development: 

strategies and models ได้ให้ค านิยามของ OD เอาไว้ว่า “Organization development (OD) is 
a planned, top-down, organization-wide effort to increase the organization's 
effectiveness and health. OD is achieved through interventions in the organization's 
"processes," using behavioral science knowledge” เป้าหมายของการพัฒนาองค์การนั้นจริงๆ 
แล้วไม่ได้มีอะไรมากไปกว่า “การเพ่ิมประสิทธิภาพและสุขภาพขององค์การ” แต่ต้องมาจากการ
วางแผน และได้รับความร่วมมือจากทั่วทั้งองค์การ ในการแทรกแซงกระบวนการภายในองค์การ โดย
ใช้ความรู้ด้านพฤติกรรมศาสตร์ให้เป็นประโยชน์๗ 

๒) สุมน อมรวิวัฒน์  ได้น าเสนอในหนังสือการสอนโดยสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสิการ 
พบว่าพุทธวิธีในการสอนโดยสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสิการ เป็นการสอนและการพัฒนาตาม
แนวทางของพระพุทธเจ้า กล่าวว่า การสอนโดยสร้างศรัทธาเริ่มต้นจากหลักการของพระพุทธศาสนา
ที่ว่า มนุษย์ทุกคนจะท างานอย่างมีประสิทธิภาพ ถ้ามีความมั่นใจในตัวเอง มีสติปั ญญาและมี
ความสามารถ พุทธศาสนิกชนจะปฏิบัติตนตามพุทธธรรมได้ดี เมื่อมีความเชื่อมั่นด้วยเหตุผลและ
ปัญญาต่อพระรัตนตรัย เชื่อมั่นว่าพระธรรมค าสั่งสอนของพระองค์นั้นเป็นสารความรู้ที่พระพุทธเจ้าได้
ตรัสรู้ถูกต้องดีแล้ว ด้วยมีกระบวนการของการศึกษาอบรม ศรัทธาเกิดขึ้นจากองค์ประกอบภายนอก 
ได้แก่ ๑) บุคคลผู้สั่งสอน แนะน า อบรม พร้อมด้วยคุณสมบัติของกัลยาณมิตร ๒) ผู้สั่งสอนอบรม มี
ความรู้จริง สามารถสั่งสอนอบรมด้วยวิธีการต่างๆ อย่างได้ผล  ) ผู้สั่งสอนอบรม จัดสภาพแวดล้อม 

                                                           
๗Richard Beckhard, Organization development: strategies and models, (Reading, 

Mass.: Addison-Wesley, 1969),  P. 114. 



 
 

๙ 

อุปกรณ์ และตัวอย่างที่น่าสนใจ เร้าให้เกิดการใฝ่รู้ใฝ่เรียน  การเกิดศรัทธาจากองค์ประกอบ ผู้ศึกษา
เล่าเรียนยังมีลักษณะที่ต้องพิงอิงอาศัยปัจจัยภายนอก ไม่เป็นอิสระ ความรู้ที่ได้ยังอยู่แค่สัมมาทิฐิ
เท่านั้น ซึ่งยังมิใช่จุดประสงค์สูงสุดของการศึกษาครูและศิษย์จึงต้องก้าวไปถึงสู่ขั้นตอนของโยนิโส
มนสิการ จึงเรียกว่า เข้าถึงกระบวนการของการศึกษาพัฒนาอบรม๘   

๓)  นิพนธ์  ไทยพำนิช  ได้น าเสนอไว้ในหนังสือ “เทคนิคการเป็นวิทยากร” ในเทคนิค
การนิเทศการศึกษาว่า ลักษณะที่ดีของวิทยากร ดังนี้  ๑) รับฟังความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม  
๒) เป็นคนช่างสังเกต รับรู้ไว  ) มีความคิดสร้างสรรค์ กระตุ้นให้เกิดบรรยากาศที่ดี  ๔) แก้ปัญหา
เฉพาะหนาเก่ง ๕) มีความสามารถในการถ่ายทอดให้เข้าใจง่าย ได้สาระ ๖) มีทักษะในการพูดจูงใจ ให้
ผู้ฟังรับรู้  ยอมรับ เชื่อถือ ๗) วางแผนที่ดีทั้งเนื้อหาและล าดับขั้นตอนการน าเสนอรวมทั้งเครื่องมือ
สื่อสาร  ๘) น าเสนอประเด็นและสรุปประเด็นได้ชัดเจน ปฏิบัติได้ ๙) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและ
ประสานงานเก่ง ให้กลุ่มร่วมกันท างานอย่างดี ๑๐) มีบุคลิกภาพดี  ยิ้มแย้มแจ่มใส  เป็นกันเอง คอย
ช่วยเหลือด้วยน้ าใจไมตรี ๑๑) เป็นคนรอบรู้ ศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ ๑๒) มีความอดทน  ยอมรับการ
ติชมจากผู้เข้าอบรม  ๑ ) ยินดีตั้งใจที่จะเป็นวิทยากร แสดงออกด้วยสีหน้าที่พึงพอใจเสียสละเวลา 
๑๔) มีอารมณ์ขัน  สร้างบรรยากาศในการอบรมได้อย่างเหมาะสม ๑๕) มีประสบการณ์ในการอบรม  
สามารถเชื่อมโยงทฤษฎีเข้ากับการปฏิบัติได้ดี  มองได้ทะลุปรุโปร่ง เป็นรูปธรรม ๑๖) มีความสามารถ
ในการใช้ภาษาพูดได้ดี  ใช้ภาษาง่ายๆ รู้จักเลือกภาษาตรงกับเนื้อหาและตรงกับความต้องการ ความรู้
ของผู้ฟัง  ๑๗) เป็นประชาธิปไตย  จิตใจยืดหยุ่น รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น๙ 

๔) พระพรหมคุณำภรณ์  (ป.อ.ปยุตฺโต)  ได้น าเสนอในหนังสือการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย
ได้กล่าวว่า  กระแสในการพัฒนาแบบใหม่  มีสองกระแสคือ  เอาคนน ากับเอาธรรมชาติเป็นเป้าหมาย  
ประสานหรือต่างคนต่างท า จุดเริ่มต้นที่ท าให้มีการพัฒนาแบบใหม่ โดยสหประชาชาติได้ตั้ง
คณะกรรมาธิการโลกว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา(World on Commission on Environment 
and Development) และเกิดค าว่า Sustainable Development ขึ้นและเข้าสู่ประเทศไทย ซึ่ง
ก าหนดความหมายว่า การพัฒนาที่ยั่งยืนสร้างสรรค์ กระแสการพัฒนาที่ผ่านมาท าให้องค์การยูเนสโก  
เห็นว่าเป็นการพัฒนาที่ผิดพลาด เพราะเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจเป็นส าคัญ  แต่ขาดการพัฒนา
ด้านวัฒนธรรม  ดังนั้นยูเนสโกจึงเสนอให้มีการพัฒนาเชิงวัฒนธรรม  ถึงตรงนี้จะเห็นได้ว่า แนวทางใน
การพัฒนาที่ยั่งยืนมี ๒ กระแส คือ หนึ่งมาจากคณะกรรมาธิการโลกว่าด้วยสภาพแวดล้อมและการ
พัฒนา มุ่งพัฒนาและให้ความส าคัญแก่สิ่งแวดล้อม ปัญหาทรัพยากร และเกิดมลภาวะเนื่องมาจาก

                                                           
๘สุมน   อมรวิวัฒน,์ กำรสอนโดยสร้ำงศรัทธำและโยนิโสมนสิกำร, หนังสือเอกสารทางวิชาการ, (ครุ

ศาสตร์:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  ๒๕ ๐), หน้า  ๖๑-๖๕. 
๙นิพนธ์  ไทยพานิช,  “เทคนิคกำรเป็นวิทยำกร”ใน เทคนิคกำรนิเทศกำรศึกษำ,  (กรุงเทพมหานคร 

: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕ ๕) หน้า ๒๖๒-๒๖ . 



 
 

๑๐ 

การเพ่ิมจ านวนประชากร สองมาจากทางยูเนสโก (UNESCO) ที่ให้ความส าคัญแก่วัฒนธรรม  เพราะ
เห็นว่าที่ผ่านมาพัฒนาแต่ทางด้านวัตถุ เน้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ใช้ตัวเลขเป็นเครื่องวัด       
เอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นพระเอก การพัฒนาคุณค่าของมนุษย์และวัฒนธรรม  ถือเป็นหัวใจ
ส าคัญของการพัฒนา โดยเชื่อมโยงกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป๑๐   

๕) ทินวัฒน์  มฤคพิทักษ์  ได้น าเสนอไว้ในหนังสือ  พูดได้พูดเป็น ว่าการฝึกตนเองเป็น
นักพูด  หรือวิทยากรที่ดี ควรจะพูดในสิ่งที่เรารู้ที่สุด ถนัดที่สุด หรือค้นคว้าเพ่ิมเติมได้ง่ายที่สุด  เพราะ
เรามีพ้ืนอยู่แล้ว หรือเพราะเราท าเรื่องนี้มาตลอดก็แล้วแต่ ถ้าท่านหาเรื่องแบบนี้มาพูดได้  หรือรับ
เชิญพูดเรื่องแบบนี้ เราจะพูดได้ดีกว่าเรื่องที่เราไม่สันทัด เตรียมตัวให้พร้อม เตรียมย่อมจะดีกว่าไม่
เตรียมเป็นแน่นอนแม้จะพูดเรื่องที่เรารู้เราท าอยู่ทุกวันก็ตาม ถ้าไม่เตรียมให้ดีก็พลาดได้เหมือนกันและ
อีกอย่าง ความพร้อมท าให้เราไม่ประหม่าหรือถ้าเคยประหม่ามากก็จะประหม่าน้อยลง สร้างความ
เชื่อมั่นในตนเอง อยู่ที่การปรับทัศนคติเก่ียวกับจิตใจของเราเอง เราไม่ต้องหลอกตัวเองว่า เราเก่งที่สุด 
หรือคนฟังโง่กว่าเรา แต่เราบอกตัวเองว่า“เรื่องนี้ หัวข้อนี้  ส าหรับที่นี่ฉันรู้ดีที่สุด” แล้วก็พูดไปเลย  
เพราะเรื่องจริงเป็นอย่างนั้น จงแต่งกายให้สะอาด เหมาะสมและเรียบร้อย ทั้ง   อย่างนี้ถือว่าพอแล้ว
ส าหรับการไปพูดต่อที่สาธารณะ  ไม่จ าเป็นต้องสวมเสื้อผ้าราคาแพงประดับประดาเฟอร์นิเจอร์มาก
เกินไป  นั่นเป็นเรื่องของการแสดงแฟชั่นหรือประกวดการแต่งกาย  ผู้พูดที่ดีควรแต่งกายให้กลมกลืน
กับผู้ฟัง ปรากฏกายอย่างกระตือรือร้น  ขอให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่า แสดงถึงความพร้อม  ความเต็ม
ใจพูด จงใช้กริยาท่าทางประกอบการพูดไปด้วย ไม่ใช่ยืนนิ่งๆ หรือนั่งนิ่งๆ แต่ก็ไม่ใช่ใช้มือไม้เกะกะ 
วุ่นวายไปหมด ต้องใช้ให้พอดี ๆ จงสบสายตากับผู้ฟัง เวลาพูดต้องอย่าหลบตาผู้ฟัง ไม่ควรมองพ้ืน 
มองต้นฉบับ หรือมองข้ามผู้ฟังออกไปข้างนอก เพราะการสบสายตาเป็นยุทธวิธี อย่างหนึ่งที่จะดึง
ความสนใจของผู้ฟัง จงใช้น้ าเสียงให้เป็นธรรมชาติ  คือ พูดเหมือนกับคุยกันนั่นเอง อย่าไปดัดเสียง  
หรือดัดส าเนียงให้มันผิดไปจากธรรมชาติ รวมทั้งอย่าไปเปลี่ยนเสียง จงใช้ภาษาของผู้ฟัง  เวลาไปพูด
กับใครก็ตาม พยายามปรับระดับความยากง่ายของถ้อยค าให้เข้ากับผู้ฟังให้ได้  และการพูดที่ดีต้องมี
การยกตัวอย่างประกอบ  เพ่ือให้เข้าใจง่ายขึ้นและถ้าจะให้ดีกว่านั้น ต้องพยายามหาเรื่องสนุกสนาน
มาสอดแทรกเพ่ือให้ผู้ฟังไม่เบื่อหน่ายที่จะฟังต่อ๑๑ 

๖) สมคิด อิสระวัฒน์ ได้น าเสนอไว้ในหนังสือก้าวแรกสู่การเป็นวิทยากร  ให้
ความหมายของค าว่า วิทยากร  คือ คนซึ่งมีความรู้และประสบการณ์  เป็นบุคคลซึ่งแสวงหากล วิธีที่
จะท าให้คนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามเป้าหมายที่ก าหนดในช่วงเวลาหนึ่ง วิทยากรมิใช่ครู แต่คนที่

                                                           
๑๐พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต),  กำรพัฒนำที่ยั่งยืน, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 

๒๕๔๒). 
๑๑ทินวัฒน์  มฤคพิทักษ,์  พูดได้  พูดเป็น,  (กรุงเทพมหานคร : โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์, ๒๕๔ ) หน้า 

๒๘- ๑. 



 
 

๑๑ 

เป็นวิทยากรอาจน าเอาลักษณะที่ดีของครูมาใช้ในการท างานได้  งานวิทยากรมิได้ หมายถึง  การสอน
ให้คนอ่ืนมีความรู้เพียงอย่างเดียว วิทยากรนั้นจ าเป็นต้องท าให้ผู้เรียนมีทัศนคติ  และความรู้สึกที่ดีต่อ
สิ่งที่เรียน  มีความรักมีแรงจูงใจกระตุ้นและจูงใจให้คนอยากรู้อยากเรียน  รวมทั้งความสามารถในการ
ปฏิบัติจนมีความเชี่ยวชาญและช านาญในงานเป็นอย่างดี  ผลที่ได้จากการเรียนจึงต้องมาจากวิทยากร
ที่ได้รับการฝึกฝน และมีฐานทางวิชาการรอบรับ๑๒   

๗) จักรภัทร จิรัฐธรรม  ได้น าเสนอไว้ในหนังสือ  หลักการพูดของพระพุทธองค์  ว่า  
พระพุทธองค์มีเทคนิคการพูดมากมาย เท่าที่มีผู้รู้ประมวลไว้มีดังนี้  

๑) ยกนิทานมาเล่นเอาอุทาหรณ์มาอ้าง พระพุทธองค์มีนิทาน(ชาดก)หรืออุทาหรณ์  มา
เล่าประกอบการพูดของพระองค์ตั้งมากมายเท่าที่มีการบันทึกไว้ก็มี ๕๔๗ เรื่อง การเล่านิทาน
ยกตัวอย่างประกอบช่วยให้ผู้ฟังจ าง่าย เข้าใจง่าย และได้รับความเพลิดเพลินไม่เบื่อหน่าย และใช้
อุปมาอุปไมยหรือการเปรียบเทียบ วิธีนี้พระพุทธองค์ทรงใช้ในกรณีต้องอธิบายสิ่งยากๆ  สิ่งที่เป็น
นามธรรม ต้องใช้การเปรียบเทียบจึงจะเห็นได้ชัด โดยพระองค์จะเอาสิ่งที่เป็นรูปธรรมมาเปรียบ     
ซึ่งผู้ฟังจะเกิดความเข้าใจดีขึ้น  ท าให้ไม่ต้องเสียเวลาอธิบายความยาว 

๒) ใช้อุปกรณ์ในการสอน  อุปกรณ์ที่พระพุทธองค์ทรงใช้ในการสอนส่วนใหญ่ เป็น
อุปกรณ์ท่ีหาได้ตามธรรมชาติ เพราะพระองค์ไม่มีทรัพย์สมบัติติดตัว  มีอะไรอยู่ตรงหน้าใช้อันนั้น และ
ท าให้เห็นเป็นตัวอย่าง  การพูดการสอนของพระพุทธองค์นั้นเป็นสิ่งจริงจัง  ไม่ใช่พูดเพียงให้ตลกโปก
ฮา  แต่พูดเพ่ือให้เกิดการปฏิบัติการกระท าตามที่พูด บางครั้งพระองค์ก็ทรงให้ดูให้เห็นเป็นตัวอย่าง
เดี๋ยวนั้นเลย  

 ) ใช้ค าเก่าในความหมายใหม่ วิธีนี้เป็นวิธีที่ทรงใช้กับกรณีความเชื่อเก่าอันผิดพลาดของ
คนสมัยนั้นเป็นส่วนมาก  และใช้ค าพูดสะดุดใจ วิธีนี้เป็นการใช้ค าพูดให้รู้จักคิดว่าที่แท้เป็นอย่างไรกัน
แน่  แต่ค านั้นนั้นต้องสะดุดใจในทันที 

๔) เล่นค าส านวน วิธีนี้เป็นความสามารถในการใช้ภาษาของพระพุทธองค์ผสมกับไหว
พริบปฏิภาณ และเลือกพูดกับคนคือ พระองค์จะทรงพูดกับใครก็ทรงเลือกก่อนทรงวางแผนก่อนว่าจะ
พูดกับใครอย่างไร ไม่พูดดะไปหมดวิธีนี้ท าให้ได้ผลดีในการประกาศธรรมของพระพุทธองค์  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยแรกๆ พระองค์เริ่มจากคนที่เคยใกล้ชิดอย่างปัญจวัคคีย์ที่เคยอุปการะกันมา  
เมื่อจะเสด็จไปถิ่นฐานย่านไหนก็จะทรงพูดกับบุคคลระดับหัวหน้าก่อน  เมื่อบุคคลชั้นน าเชื่อฟัง การ
จะพูดให้คนระดับทั่วไปฟังก็ง่ายขึ้นซึ่งก็ได้ผลดีมาก ท าให้การประกาศพระศาสนาเป็นไปอย่างรวดเร็ว 

๕) ใช้วิธีการชี้แจงให้เห็นจริง กล่าวกันว่าพระพุทธองค์ทรงมีวิธีการพูดให้เห็นจริง ให้อาจ
หาญ  ให้ร่าเริง และใช้อารมณ์ในการพูด เป็นวิธีที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า อารมณ์ขันของพระพุทธองค์  ไม่

                                                           
๑๒สมคิด  อิสระวัฒน์,  ก้ำวแรกสู่กำรเป็นวิทยำกร, (กรุงเทพมหานคร : O.N.G., ๒๕๔ ),  หน้า  ๗. 



 
 

๑๒ 

เหมือนอารมณ์ของคนทั่วไปอย่างเรา เป็นอารมณ์ขันที่พระองค์ทรงใช้เพ่ือเป็นอุบายในการสอนคน  
มิใช่พระองค์มีอารมณ์ขันอย่างเรา 

๖) ใช้หลักยืดหยุ่น เป็นวิธีการพูดที่มุ่งความเร็วของผู้ฟังท าอย่างไรผู้ฟังจะได้ประโยชน์
สูงสุด  ก็ใช้วิธีการนั้นให้เหมาะสมกับบุคคล บางคราวต้องยอมตามผู้ฟัง บางครั้งต้องข่ม บางคราวต้อง
คล้อยตาม บางครั้งต้องขัด และหาจังหวะและโอกาสในการพูด วิธีนี้เมื่อใช้แล้วจะได้ผลทันทีเพราะมัน
ถึงเวลามันแล้ว๑  

๘) จงกลนี  ชุติมำเทวินทร์  ได้น าเสนอไว้ในหนังสือ  การฝึกอบรมเชิงพัฒนา  อธิบาย
ความส าคัญของการอบรม  สรุปความว่า  การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  ได้เน้นคนเป็นจุดศูนย์กลาง
ของการพัฒนา  และให้ความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ที่เป็นกลไกแห่งความส าเร็จของ
องค์กร  และเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดในองค์กร จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งยวดที่จะต้องได้รับการ
พัฒนาให้มีความรู้ความสามารถให้ทัดเทียม ที่จะแข่งกับโลกภายนอกได้  ทุกหน่วยงานต้องการบุคคล
ที่กระตือรือร้น ที่จะพัฒนาศักยภาพ ต้องการคนท างานดี มีคุณภาพ  ซึ่งแต่ละคนที่จะต้องมีคุณสมบัติ
ตามท่ีต้องการ  จะต้องผ่านการสะสมประสบการณ์มามากมาย  บางครั้งอาจจะต้องผ่านการฝึกอบรม
ในรูปแบบต่างๆ มาครั้งแล้วครั้งเล่า  หลายครั้งหลายหน ทั้งการฝึกอบรบอย่างเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ ตั้งแต่จากผู้ที่ท างานได้น้อย ให้มาเป็นผู้ที่ท างานได้มากขึ้น จากผู้ที่ท างานมีประสิทธิภาพอยู่
แล้วให้เพ่ิมประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปอีก เพ่ือที่จะรองรับกับงานที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต   
ซึ่งจะเห็นได้ว่า การฝึกอบรมมีความจ าเป็นอย่างต่อเนื่องส าหรับองค์กรที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ๑๔ 

๙) สนิท  ศรีส ำแดง ได้น าเสนอไว้ในหนังสือพระพุทธศาสนากระบวนทัศน์ใหม่ ว่า 
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งสันติภาพ มีหลักฐานชัดเจน   เรื่อง คือ ๑) ช่วงตอนที่พระพุทธเจ้า
ทรงส่งพระสาวกออกไปประกาศศาสนาให้การศึกษาแก่ประชาชน ได้ทรงประกาศว่า เธอทั้งหลายจง
ออกไป เพ่ือประโยชน์แก่ประชาชนเป็นจ านวนมาก เพ่ือความสุขแก่ประชาชนเป็นจ านวนมาก เพ่ือ
อนุเคราะห์แก่ชาวโลก เป็นการประกาศเจตนารมณ์แห่งการเผยแผ่พระศาสนาว่ามีเป้าหมายหลักคือ 
การสร้างสันติภาพให้แก่ชาวโลก พระสงฆ์คือ สื่อแห่งสันติภาพของชาวโลก เพราะพระสงฆ์เป็นผู้สงบ
ทางกาย วาจา ใจ เป็นแบบอย่างของผู้มีสันติ ปราศจากความเห็นแก่ตัว การท างานของพระสงฆ์เป็น
การท างานเพ่ือให้มิใช่เพ่ือเอา จึงไม่แฝงไปด้วยความขัดแย้ง ๒) พระพุทธศาสนาไม่มีประวัติแห่งการ
ก าจัด บีบคั้น ห้ าหั่นบีฑา และสงครามศาสนากับศาสนาอ่ืนๆ ดังข้อความว่า “ขบวนการใฝ่สันติที่แท้
ร้ายแรงเท่าที่รู้จักมาจากพระพุทธศาสนาซึ่งพระศาสดาก าหนดให้สาวกทั้งหลายของพระองค์งดเว้น

                                                           
๑ จักรภัทร  จิรัฐธรรม,  หลักกำรพูดของพระพุทธองค์สุดยอดต ำรำกำรพูดแห่งพุทธศตวรรษ,  

(กรุงเทพมหานคร : ธนบรรณ, ๒๕๔๔) หน้า ๖๕-๘๖. 
๑๔จงกลนี  ชุติมาเทวินทร์, การฝึกอบรมเชิงพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร:บริษัท อี.เอ.ลีฟวิ่ง จ ากัด, 

๒๕๔๔),  หน้า  ๑-๕. 



 
 

๑  

โดยสิ้นเชิงจากการท าร้าย ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ต่อเพ่ือนสัตว์โลก ในอินเดียมหาราชอโศก ผู้ได้รับ
แรงบันดาลใจจากพระพุทธศาสนา ในศตวรรษที่   ก่อนคริสต์ศักราชได้ละเลิกการสงครามอย่าง
เด็ดขาด ในปุณโณวาทสูตร กล่าวถึงพระปุณณะถือว่าเป็นต้นแบบของพระสาวกที่ไม่เบียดเบียนใคร 
ถึงแม้ตนเองจะได้รับการเบียดเบียน   ) วิธีการประกาศพระศาสนา พระพุทธเจ้าให้พระสงฆ์และ   
ศาสนิกชนยึดหลักการ คือ (ก)“อนูปวาโท” การไม่กล่าวร้าย โจมตีผู้อ่ืน ศาสนาอ่ืน ลัทธิอ่ืน แต่ให้
ชี้แจงแสดงเหตุผลว่า อะไรถูก อะไรไม่ถูก ค าสอนของเขาข้อใดตรงกับของเรา (ข)“อนูปฆาโต” ไม่ใช้
ความรุนแรง ห้ าหั่นบีฑา เบียดเบียน  (ค)“ปาติโมกเข” สังวะโร  ให้ยึดมั่นในหลักการในข้อปฏิบัติ   
ไม่ละเมิดหลักการ ไม่เปลี่ยนหลักการของตน รักษาวินัย (ง)“ภัตตัสมิง มัตตัญญุตา” รู้ประมาณในการ
กินอยู่ ไม่ฟุ่มเฟือย รู้ประมาณการบริโภค (จ)“ปันตัง สะยะนาสะนัง” การนอนการนั่งในที่อันสงัด  
เว้นจาการคลุกคลี  (ฉ)“อะธิจิตเต อาโยโค” ฝึกอบรมจิตให้เข้มแข็ง มั่นคงอยู่เสมอ  หลักการนี้
ส่งเสริมให้เกิดสันติภาพภายนอกและสันติภาพภายใน เป็นหัวใจส าคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
ให้เจริญรุ่งเรือง โดยการบ่มเพาะผู้เผยแผ่เป็นหลักส าคัญ๑๕ 

๑๐) สุวิทย์  มูลค ำ ได้น าเสนอไว้ในหนังสือครบเครื่องวิทยากร  สรุปบทบาทและหน้าที่
ส าคัญของวิทยากรไว้ว่า มีหน้าที่ส าคัญอยู่ ๖ ประกาศ  คือ ๑) จัดเตรียมหลักสูตรการฝึกอบรม  
ก าหนดเป้าหมาย ปรัชญาของการฝึกอบรมและก าหนดรายละเอียดของเนื้อหาในการด าเนินการ
ฝึกอบรม  ๒) จัดเตรียมโปรแกรมการอบรม  ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้ารับการอบรมและน าข้อมูล
เหล่านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์  ในการเตรียมโปรแกรมการฝึกอบรมและจะต้องเป็นไปอย่างละเอียด
และรอบคอบ รวมทั้งจัดเตรียมทีมงานให้มีความพร้อมในการที่จะเป็นวิทยากรฝึกอบรม   ) จัดเตรียม
วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่จ าเป็นจะต้องใช้  เพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการฝึกอบรมเช่น วิดีโอ  
โปรเจคเตอร์  เครื่องฉายภาพทึบแสง แผ่นใสสี  สไลด์ ๔) ประสานงานในเรื่องการจัดเตรียมงาน  
เตรียมพร้อมทุกด้านเกี่ยวข้องกับกระบวนการในการจัดฝึกอบรม  เพ่ือความสะดวกและราบรื่นในการ
ด าเนินการตามโครงการ  ๕) ร่วมปรึกษาหารือกับทีมงาน  เพ่ือวางแผนการจัดกิจกรรมการฝึกอบรม
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ช่วยให้สมาชิกผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจ  บรรลุผล
ตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งเอาไว้ โดยสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ถ่ายทอดข้อมูล ความคิด ประสบการณ์  
ท าตัวเป็นแบบอย่างท าหน้าที่เป็นตัวกลาง ๖) เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการในการฝึกอบรม  วิทยากรต้อง
ท าหน้าที่ประเมินผลการฝึกอบรมว่าบรรลุเป้าหมายมากน้อยเพียงใด และแจ้งผลการประเมินให้กับ   

                                                           
๑๕สนิท  ศรีส าแดง,  พระพุทธศำสนำกระบวนทัศน์ใหม่,  (กรุงเทพ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, ๒๕๔๔) หน้า ๘๖-๘๘. 



 
 

๑๔ 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ถือว่าวิทยากรเป็นหัวใจส าคัญช่วยให้การฝึกอบรมสัมฤทธิผลหรือล้มเหลว  
เพราะบทบาทกระบวนการเรียนการสอนอยู่ที่วิทยากร๑๖    
 ๑๑)  อำภรณ์  ใจเที่ยง  ได้เสนอไว้ในหนังสือหลักการสอน  ว่าวิธีสอนเป็นวิธีการที่
เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้  ดังนั้นจึงสามารถสรุปความหมายของวิธีสอนได้ว่า  วิธีสอน หมายถึง  กระบวนการต่างๆ  
ที่ผู้สอนใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ที่ก าหนด
ไว้  วิธีสอนที่ผู้สอนสามารถเลือกใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีหลายวิธีเช่น วิธีสอนแบบ
บรรยาย วิธีสอนแบบสาธิต  วิธีสอนแบบอภิปราย วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มท ากิจกรรม วิธีสอนแบบ
แก้ปัญหา หรือแบบวิทยาศาสตร์ วิธีสอนแบบทดลอง  วิธีสอนแบบสืบสวนสอบสวน วิธีสอนแบบศูนย์
การเรียน  วิธีสอนแบบอุปนัย วิธีสอนแบบนิรนัย  วิธีสอนโดยใช้บทบาทสมมุติ  และวิธีสอนโดนใช้
สถานการณ์จ าลองฯลฯ  ประเภทของวิธีสอน  ว่ามีหลายวิธี  แต่ละวิธีมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกัน
ไป  แต่เมื่อได้พิจารณาด้านบทบาทของผู้สอนและผู้เรียนแล้ว สามารถแบ่งได้เป็น ๒  ประเภท  คือ   
 ๑)วิธีสอนแบบครูเป็นศูนย์กลาง (Teacher – centered Method) เป็นวิธีสอนที่ครูเป็น
ผู้จัดและด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นส่วนใหญ่เช่น เป็นผู้วางแผน ด าเนินการ และปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ นักเรียนมีบทบาทน้อยในการร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนจึงมีลักษณะเป็นการ
สื่อสารทางเดียว โดยมีผู้สอนเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอนตัวอย่างของวิธีสอนแบบนี้ เช่น วิธี
สอนแบบบรรยาย แบบสาธิต แบบใช้ค าถาม แบบใช้หนังสือเรียน เป็นต้น 
 ๒)วิธีสอนแบบนักเรียนเป็นศูนย์กลาง (Student – centered Method) เป็นวิธีสอนที่
นักเรียนเป็นผู้ปฏิบัติกิจกรรม ด าเนินการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง โดยมีครูเป็นผู้ประสานงาน    
ให้ข้อเสนอแนะ ส่งเสริมให้ก าลังใจ และช่วยเหลือเมื่อมีปัญหา วิธีสอนแบบนี้ช่วยให้นักเรียนได้เกิด
การเรียนรู้ด้วยตนเอง เพราะเป็นการเรียนจากการกระท า (Learning by doing) และเป็นการส่งเสริม
พัฒนาการทุกด้านของผู้เรียน ตัวอย่างเช่น วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มท ากิจกรรม แบบบทบาทสมมุติ แบบ
วิทยาศาสตร์ แบบทดลองเป็นต้น๑๗ 

๑๒) สมปรำชญ์ อัมมะพันธุ์  ได้น าเสนอไว้ในหนังสือ วิทยากรต้องรู้  ได้กล่าวถึงคุณสม
บัตรของการเป็นวิทยากร  ดังนี้ 

๑) มีความรู้ดี  ได้แก่  มีความรู้ดีในเรื่องที่บรรยาย รู้จริง รู้ละเอียด และรู้ลึกซึ้ง  มีความรู้
รอบตัวดี  คือ ความรู้เบ็ดเตล็ด ความรู้ทั่วไปนอกเหนือจากเรื่องที่บรรยาย และความรู้นั้นต้องมี

                                                           
๑๖สุวิทย์  มูลค า, ครบเครื่องเรื่องวิทยากร, (กรุงเทพมหานคร:  ที.พี.พริ้นท์  จ ากัด,  ๒๕๔๕),  หน้า 

 ๕- ๗. 
๑๗อาภรณ์  ใจเที่ยง, หลักกำรสอน,  (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๖) หน้า 

๑ ๖-๑ ๗. 



 
 

๑๕ 

หลักฐาน มีเหตุผลอ้างอิงได้ และมีความสามารถด้านต่างๆ คือ สามารถวิเคราะห์ปัญหาได้  เชื่อมโยง
ความคิดได้  และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี เช่น เกิดไฟฟ้าดับจะท าอย่างไรหรือถ้ามีผู้ถามขึ้นกลางคัน  
จะท าอย่างไร  และคุมสถานการณ์และควบคุมอารมณ์ได้ 

๒) มีความพร้อม เตรียมตัวพร้อม เตรียมเรื่องพร้อม พร้อมที่จะบรรยาย และ
เตรียมพร้อมในเรื่องต่อไปนี้ คือ เอกสารประกอบการฝึกอบรมพร้อม วัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นต้องใช้
ประกอบการฝึกอบรม และข้อมูลประกอบการตอบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับประเด็น และมีมนุษยสัมพันธ์  
ยิ้มแย้มแจ่มใส อารมณ์ดี  มองสบตาผู้ฟังให้ทั่ว มีความเป็นกันเองกับผู้ฟัง  จ าชื่อผู้ฟังได้และไม่ต าหนิ
ผู้ฟัง  พูดเข้าใจง่าย  ชัดเจน สุภาพ  มีจังหวะลีลาน่าประทับใจ 

 ) มีความเข้าใจหลักจิตวิทยาการเรียนรู้  รู้ว่าผู้ฟังวัยไหน  สนใจอะไร  ต้องการอะไร    
รู้ว่าบรรยากาศอย่างไร ผู้ ฟังจึงจะสนใจ รู้จักวิธีการสร้างเทคนิคการจูงใจและมีประสบการณ์  
ประสบการณ์มี ๒ อย่างคือ ประสบการณ์ตรง ได้จากการได้พบได้ท า ได้สัมผัสของจริง ประสบการณ์
รอง  ได้จากการอ่าน การฟัง  การสังเกต วิทยากรต้องพยายามแสวงหาประสบการณ์ทั้งสองอย่าง   
ซ่ึงประสบการณ์นั้นเป็นความจริง เป็นเรื่องสร้างสรรค์ และมีหลักฐานอ้างอิงได้ 

๔) มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้  วิทยากรนอกจากมีความรู้ดีแล้วจะต้องมี
ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ดีด้วย ได้แก่ ถ่ายทอดความรู้ได้เข้าใจแจ่มแจ้ง และมีศิลปะในการ
ถ่ายทอด  พูดแล้วผู้ฟังประทับใจในวิธีการพูด  วิธีการถ่ายทอดความรู้  สร้างกระบวนการถ่ายทอด
เป็นสองทางไม่ใช่พูดอยู่คนเดียว ควรให้ผู้ฟังได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นร่วมด้วย  และมีมารยาท   
ในการพูด ในการแสดงออก สุภาพ อ่อนน้อม  มีมารยาทในการแต่งกาย เหมาะสมกับบุคคล สถานที่  
และโอกาส ตรงต่อเวลา ไม่ควรพูดให้เกิดกว่าเวลาที่ได้รับการก าหนด 

๕) มีเจตคติท่ีดีต่อเรื่องท่ีให้การอบรม ซึ่งเป็นทั้งคุณสมบัติ และจรรยาบรรณของวิทยากร
ด้วย  ได้แก่  มีความคิดสร้างสรรค์ในเรื่องท่ีรับผิดชอบให้บรรยาย มีความชื่นชมในเรื่องนั้น  มีตัวอย่าง
ในทางประทับใจ  หรือแง่บวกมาประกอบเรื่อง และมีสุขภาพดี ไม่ง่วงเหงาหาวนอน ยืนไอ  หรือจาม
ขณะพูด  เพราะถ้าวิทยากรมีสุขภาพไม่ดี อาการจะแสดงออกทางสีหน้า  ดวงตา น้ าเสียง           
และร่างกาย โดยภาพรวมจะท าให้ผู้ฟังบังเกิดความร าคาญ  ขาดความสนใจเรื่องท่ีพูด๑๘ 

๑๓) กิตติ  กันภัย  ได้น าเสนอไว้ในหนังสือ  นิเทศศาสตร์ในพระไตรปิฎก  ได้อธิบายไว้
ว่า  การแสดงปฐมเทศนาคือ ธัมมจักกัปปวัตนสูตรนี้คือการสื่อสารกับโลกเป็นครั้งแรกของ
พระพุทธเจ้า  การสื่อสารนี้ท าให้พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นและด าเนินไป เปรียบเหมือนกงล้อเกวียนที่
เริ่มหมุนไปด้วยก าลังคือการสื่อสาร  กล่าวได้ว่าพระพุทธองค์ใช้การสื่อสารเป็นยุทธศาสตร์ในการ

                                                           
๑๘สมปราชญ์  อัมมะพันธ์ุ. วิทยำกรต้องรู้, (กรุงเทพมหานคร : โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์,  ๒๕๔๗),  หน้า  

๑๑-๑๒. 
  



 
 

๑๖ 

ประกาศพระศาสนาเป็นยุทธศาสตร์แรกภายหลังจากตรัสรู้ และทรงท าส าเร็จอย่างงดงาม การสื่อสาร
นั้นท าให้ปัญจวัคคีย์ได้ดวงตาเห็นธรรมคือการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ได้เกิดขึ้นกับทั้งปัจเจกบุคคล  
และโลกโดยรวม  พระพุทธเจ้าในฐานะนักเทศศาสตร์ พระองค์มีคุณสมบัติหนึ่งคือ  วาจาสุภาษิต  
พระพุทธองค์ตรัสว่าวาจาประกอบด้วยองค์ ๕ ประการ เป็นวาจาสุภาษิต  ไม่เป็นวาจาทุพภาษิต   
เป็นวาจาไม่มี โทษ และท่านผู้ รู้ ไม่ติ เตียนได้แก่  พูดถูกกาล  พูดค าจริง  พูดค าอ่อนหวาน              
พูดค าประกอบด้วยประโยชน์  พูดด้วยเมตตาจิต  นอกจากนั้นพระพุทธเจ้ามีเทคนิคการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ หรือพุทธลีลาในการสอน ๔ การสอน การสื่อสารของพระพุทธเจ้าแต่ละครั้งแม้เป็น
เพียงธรรมีกถา หรือการสนทนาทั่วไป  ซึ่งมิใช่คราวที่มีความมุ่งหมายเฉพาะพิเศษ  จะด าเนินไปอย่าง
ส าเร็จผลดีโดยมีองคก์ระกอบที่เป็นคุณลักษณะ ๔  ประการ  คือ 

๑) สันทัสสนา (elucidation  and  verification) หมายถึง ชี้แจงให้เห็นชัด  คือจะสอน
อะไร  ก็ชี้แจงจ าแนกแยกแยะอธิบายและแสดงเหตุผลให้ชัดเจน  จนผู้ฟังเข้าใจแจ่มแจ้ง  เห็นจริงเห็น
จัง  ดังจูงมือไปดูเห็นกับตา 

๒) สมาทปนา (incitement  to  take  upon  oneself, inspiration  towards  the  
goal) หมายถึง ชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติ  คือ  สิ่งใดควรปฏิบัติหรือหัดท า  ก็แนะน าหรือ
บรรยายให้ซาบซึ้งในคุณค่ามองเห็นความส าคัญที่จะต้องฝึกฝนบ าเพ็ญจนใจยอมรับ  อยากลงมือท า
หรือน าไปปฏิบัติ 

 ) สมุตเตชนา (urging: encouragement; animation;  filling  with  enthusiasm)  
หมายถึง เร้าใจให้อาจหาญแกล้วกล้า  คือ  ปลุกเร้าใจให้กระตือรือร้นเกิดความอุตสาหะ  มีก าลังใจ
แข็งขัน  มั่นใจที่จะท าให้ส าเร็จจงได้  สู้งาน  ไม่หวั่นระย่อ  ไม่กลัวเหนื่อย  ไม่กลัวยาก 
 ๔) สัมปหังสนา (gladdening; exhilaration; filling with delight and joy)  หมายถึง  
ปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริง  คือ  บ ารุงจิตให้แช่มชื่นเบิกบาน  โดยชี้ให้เห็นผลดีหรือคุณประโยชน์ที่
จะได้รับและทางที่จะก้าวหน้าบรรลุผลส าเร็จยิ่งขึ้นไป  ท าให้ผู้ฟังมีความหวังและร่าเริงเบิกบานใจ  
สามารถสรุปให้จ าง่ายคือ แจ่มแจ้ง   จูงใจ  แกล้วกล้า  ร่าเริง  หรือ ชี้ให้เห็นชัด  ชวนให้ปฏิบัติ     
เร้าให้กล้า  ปลุกให้ร่าเริง๑๙ 

๑๔) ชิตำภำ  สุขพล ำ  ได้น าเสนอไว้ในหนังสือ การสื่อสารระหว่างบุคคล ในแนวคิด
เรื่องการสื่อสารของมนุษย์  การสื่อสารมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับชีวิตมนุษย์อย่างแยกกันไม่ออก  
เรียกได้ว่าที่ใดมีมนุษย์ที่นั่นมีการสื่อสาร  และเพราะการสื่อสารที่ชาญฉลาดและเป็นระบบของมนุษย์
ท าให้มนุษย์มีการพัฒนาและมีความเจริญรุ่งเรืองแตกต่างจากสัตว์อ่ืนๆ โดยทั่วไปการสื่อสาร  มาจาก
ค าภาษาอังกฤษว่า Communication หรือ Communication Arts. หมายถึงศาสตร์แห่งการ
                                                           

๑๙กิตติ  กันภัย, นิเทศศำสตร์ในพระไตรปิฎก, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทวี. พริ้นท์ (๑๙๙๑) จ ากัด, 
๒๕๕๗) , หน้า  ๕๕-๖๐.  



 
 

๑๗ 

ติดต่อสื่อสารของมนุษย์ โดยที่ค าว่า Communication  นั้นมาจากภาษาลาตินว่า  communis  ซึ่ง
หมายถึง common หรือ commonness  ที่หมายถึงความร่วมมือกันหรือเหมือนกัน  ดังนั้นการ
สื่อสารจึงแสดงนัยถึงการก่อให้เกิดความร่วมกันหรือเหมือนกัน  การสื่อสารเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กับกิจวัตรประจ าวันของมนุษย์อย่างแนบแน่น  มีบทบาทและความส าคัญอย่างมากต่อการ
ด ารงชีวิตอยู่ของมนุษย์ในลักษณะต่าง ๆ  จึงท าให้มีผู้สนใจศึกษาถึงรูปแบบกระบวนการสื่อสารของ
มนุษย์อย่างกว้างขวาง  และแต่ละคนก็ให้ความหมายหรือค านิยามเกี่ยวกับการสื่อสารตามทัศนะหรือ
มุมมองที่ตนได้ศึกษา๒๐ 

๑๕)  ทิศนำ  แขมมณี  ได้น าเสนอไว้ในหนังสือ รูปแบบการเรียนการสอน:ทางเลือกที่
หลากหลาย  โดยให้ความหมายของรูปแบบ (Model)ว่า รูปแบบเป็นรูปธรรมของความคิดที่เป็น
นามธรรม  ซึ่งบุคคลแสดงออกมาในลักษณะใดลักษณะหนึ่งเช่น เป็นค าอธิบาย เป็นแผนผัง  
ไดอะแกรมหรือแผนภาพ  เพ่ือช่วยให้ตนเองและบุคคลอื่นสามารถเข้าใจได้ชัดเจนขึ้น และให้ค านิยาม 
“รูปแบบการเรียนการสอน”คือสภาพ ลักษณะของการเรียนการสอนที่ครอบคลุมองค์ประกอบส าคัญ
ซึ่งได้รับการจัดไว้อย่างเป็นระเบียบ ตามหลักปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิด หรือความเชื่อต่างๆ 
โดยประกอบด้วย กระบวนการหรือขั้นตอนส าคัญในการเรียนการสอน รวมทั้งวิธีสอนและเทคนิคการ
สอนต่างๆ  ที่สามารถช่วยให้สภาพการเรียนการสอนนั้นเป็นไปตามทฤษฎี  หลักการหรือแนวคิดที่
ยึดถือและได้รับการพิสูจน์ ทดสอบ หรือยอมรับว่ามีประสิทธิภาพ สามารถใช้เป็นแบบแผนในการ
เรียนการสอนให้บรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะรูปแบบนั้นๆ ดังนั้น รูปแบบการเรียนการสอนจึงจ าเป็นต้อง
มีองค์ประกอบส าคัญๆ ดังนี้ (ก) มีปรัชญา ทฤษฎี หลักการ  แนวคิด หรือความเชื่อที่เป็นพ้ืนฐานหรือ
เป็นหลักของรูปแบบการสอนนั้นๆ  (ข) มีการบรรยายและอธิบายสภาพหรือลักษณะของการจัดการ
เรียนการสอนที่สอดคล้องกับหลักการที่ยึดถือ (ค) มีการจัดระบบคือมีการจัดองค์ประกอบและ
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของระบบให้สามารถน าผู้ เรียนไปสู่ เป้าหมายของระบบหรือ
กระบวนการนั้นๆ  (ง) มีการอธิบายหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีสอนและเทคนิคการสอนต่างๆอันจะช่วย
ให้กระบวนการเรียนการสอนนั้นๆ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รูปแบบการเรียนการสอนจะต้องสามารถ
ท านายผลที่จะเกิดตามมาได้  และมีศักยภาพในการสร้างคิดรวบยอดและความสัมพันธ์ใหม่ๆ ได้๒๑ 

๑๖) พระธรรมโกศำจำรย์ (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต)  ได้น าเสนอไว้ในหนังสือการเผยแผ่เชิง
รุกว่า การสอนให้รู้  ท าให้ดู อยู่ให้เห็น มีผลอย่างมากต่อผู้ฟัง ซึ่งนับเป็นปัจจัยที่   คือ ผลผลิต 
(Output) หมายความว่า การพูดแต่ละครั้งต้องให้ผู้ฟังได้อะไรติดใจกลับไปบ้าง  เราต้องท าให้เขามี

                                                           
๒๐ชิตาภา  สุขพล า,  กำรสื่อสำรระหว่ำงบุคคล,  (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์โอเดียนสโตร์, 

๒๕๔๘) หน้า ๑-๒. 
๒๑ทิศนา  แขมมณี,  รูปแบบกำรเรียนกำรสอน : ทำงเลือกที่หลำกหลำย,  (กรุงเทพมหานคร : 

บริษัทด่านสุทธาการพิมพ์  จ ากัด, ๒๕๔๘) หน้า ๑-๔. 



 
 

๑๘ 

ศรัทธาและปัญญาเพ่ิมข้ึน เปลี่ยนแปลงชีวิตในทางที่ดีข้ึน ดังนั้น  การเผยแผ่นอกจากจะท าให้ผู้ฟังเกิด
ศรัทธาแล้วยังได้ปัญญา   ประการ คือ สุตมยปัญญา (รู้จ า)  จินตามยปัญญา (รู้คิด) และภาวนามย
ปัญญา (รู้ท า) ที่ว่ารู้ท าเพราะมีธรรมานุธรรมปฏิบัติ คือน าธรรมไปใช้ในชีวิตจริง  ประเด็นสุดท้ายคือ 
ผลกระทบ (Impact) หมายความว่าเมื่อท่านเผยแผ่ออกไปแล้วมีผลสะท้อนโดยรวมออกมาดี  มีคน
ติดตามฟัง  มีคนนิยมชมชอบกิตติศัพท์ ผลกระทบอยู่ที่ใจของขจรขจายไปทั่วทิศถึงอังกฤษ  อเมริกา  
ทั้งนี้  เพราะในการเผยแผ่ทุกครั้งมี ๔ ส. คือ สันทัสสนา (แจ่มแจ้ง)  สมาทปนา (จูงใจ)  สมุตเตชนา 
(แกล้วกล้า) สัมปหังสนา (ร่าเริง) ในการประกันคุณภาพการเผยแผ่ คือ IPOI  I : Input  ปัจจัยน าเข้า  
ประกอบด้วยการเตรียมตัวให้มีวัตถุประสงค์ เนื้อหา วิเคราะห์ผู้ฟัง การเตรียมสื่อและอุปกรณ์ P : 
Process คือกระบวนการสอนให้รู้ท าให้ดู อยู่ให้เห็น มีการใช้สื่อและอุปกรณ์ O : Output  สอนให้
ผู้ฟังเกิดศรัทธาและปัญญา มีธรรมานุธรรมปฏิบัติ และI : Impact  มีผลกระทบเพราะสอนได้ ๔ ส.๒๒ 

๑๗) พระรำชรัตนรังสี (ว.ป.วีรยุทฺโธ)  ได้น าเสนอไว้ในหนังสือ  บริหารแบบธรรมทูต
อินเดีย คุณสมบัติของพระธรรมทูต คุณสมบัติของพระนักเผยแผ่ตามโอวาทปาติโมกข์ ถือว่าเป็นหัวใจ
ส าคัญที่พระสาวกจะต้องปฏิบัติตาม ซึ่งพระพุทธองค์ได้ตรัสโอวาทปาติโมกข์แก่ภิกษุ โดยมีหลักการ   
ประการ คือ  ๑)คุณสมบัติเฉพำะตัว พระธรรมทูตนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้องยึดมั่นอยู่ใน
อุดมการณ์ ๔ ประการคือ (๑)มีขันติธรรม มีความอดทนต่อความล าบากความตรากตร า มีความอด
กลั้นต่อกิเลส ไม่แสดงกิเลสอวดชาวบ้าน เป็นคนใจเย็นสุขุมรอบคอบ เก็บอารมณ์ (๒) ไม่นินทาใคร 
ถ้ามีความจ าเป็นจะต้องพูดถึงความไม่ดีของคนอ่ืน ก็พูดเพ่ือหาทางแก้ไข ( ) ไม่เบียดเบียนใคร      
ไม่กระทบกระทั่งใคร บ าเพ็ญตนเป็น “อัตถจารีบุคคล” ดังค าพังเพยว่า “เมื่อยามอยู่ เขาก็เข้าใจ    
เมื่อยามจากไปเขาก็คิดถึง (๔) มีสมณสัญญา คือ ความส านึกรู้สึกตัวอยู่เสมอว่า “เราเป็นสมณะ เป็นผู้
สงบระงับ เราเป็นพระ เป็นผู้ประเสริฐ เราเป็นปูชนียบุคคลเป็นผู้ที่คฤหัสถ์เคารพนับถือบูชา” ๒)
เป้ำหมำยหรือกรอบในกำรเผยแผ่ พระธรรมทูตนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้องยึดหลักการ   
ประการ คือ (๑) การไม่ท าบาปทั้งปวง การละความชั่วทั้งปวง (๒) การท าความดีให้เพียบพร้อม    
การท าความดีให้สมบูรณ์ ( ) การท าจิตของตนให้บริสุทธิ์ให้ผ่องแผ้วให้ผ่องใส ๓)หลักกำรในกำร
สร้ำงสัมพันธ์กับสังคม พระธรรมทูตนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้องประพฤติปฏิบัติตนด ารงมั่นอยู่ใน 
วิธีการประกาศพระศาสนาของพุทธสาวก ๖ ประการ คือ (๑) ไม่ต าหนิ ไม่ติเตียนใคร  (๒) ไม่
เบียดเบียนใคร ( ) ส ารวมระวัง เคร่งครัดต่อพระวินัย (๔) ไม่เห็นแก่ปากท้อง ไม่เป็นคนเห็นแก่กิน 
(๕) ยินดีพอใจอยู่ ณ สถานที่สงบสงัด (๖) มีความขยันหมั่นเพียรในการเจริญสมาธิภาวนา   
โอวาทปาติโมกข์ถือว่าเป็นคุณสมบัติ เป้าหมาย หลักการและวิธีการเผยแผ่ พระพุทธศาสนาของพระ
พุทธองค์ที่ได้วางรากฐานไว้เพื่องานพระศาสนาอย่างแท้ วิธีการการเผยแผ่โอวาทปาติโมกข์ที่พระพุทธ
                                                           

๒๒พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต), กำรเผยแผ่เชิงรุก,  (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘) หน้า ๗๒-๗๕. 



 
 

๑๙ 

องค์ทรงใช้เป็นผลส าเร็จมาก คือ “อนูปวาโท  อนูปฆาโต ไม่ว่าร้ายใคร ไม่กระทบกระทั่งใคร       
พระนักเผยแผ่ต้องเป็นมิตรกับทุกฝ่าย”๒   
 ๑๘) พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี  สุรเตโช ป.ธ.๙, รำชบัณฑิต)  ได้น าเสนอไว้ในหนังสือ  
วิธีเผยแผ่ศาสนาในสมัยพุทธกาล  เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าพระพุทธเจ้าทรงเผยแผ่ศาสนาได้
รวดเร็วและกว้างขวาง  ในท่ามกลางเจ้าลัทธิและศาสดามากมายที่ต่างก็มีชื่อเสียงและเป็นที่นับถือของ
ผู้คนในยุคสมัยนั้น  โดยสามารถโน้มน้าวผู้คนในทุกรัฐทุกแคว้นแห่งชมพูทวีปให้ละทิ้งลัทธิความเชื่อถือ
เดิมของตนสมัครใจเข้ามาเป็นพุทธมามกชน  ไม่เว้นแม้แต่ผู้เป็นเจ้าลัทธิหรือเป็นนักบวชในลัทธิอ่ืน
จ านวนไม่น้อยที่ยอมเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาแล้วได้บรรลุมรรคผลกันโดยทั่วหน้า  แสดงให้เห็น
ถึงพุทธานุภาพและยุทธศาสตร์ในการเผยแผ่ศาสนาของพระองค์ได้เป็นอย่างดี  หากตั้งค าถามว่า   
พระพุทธองค์ทรงมีวิธีการอย่างไรในการเผยแผ่ศาสนาจึงมีผลสัมฤทธิ์ยอดเยี่ยมเห็นปานนี้            
ท่านบูรพาจารย์ทางศาสนาได้พยายามศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์วิธีเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ   
พระพุทธองค์และของพระสาวกแล้วสรุปวิธีต่างๆ ที่ทรงใช้ได้ ๗ ประการ คือ ๑) อุปนิสินนกถา คือวิธี
สอนธรรมแก่คนที่มาเข้าเฝ้าซึ่งมีผู้เดียวบ้างหลายคนบ้าง  หรือแก่ตนที่ทรงพบปะด้วย  วิธีสอนธรรม
แบบนี้เป็นแบบที่ง่ายที่สุด  ท าได้ตลอดเวลา ไม่มีพิธีรีตองอะไรมาก  เป็นการสอนธรรมแบบเริ่มต้นใน
ระดับรากหญ้าและสามารถท าได้บ่อยๆ ๒) ธัมมีกถา คือ วิธีสอนธรรมโดยทรงยกหัวข้อธรรมข้อหนึ่ง
หรือหมวดหนึ่งซึ่งเป็นข้อควรรู้ ควรเว้น  ควรปฏิบัติ หรือเรื่องราวข้อเท็จจริงบางอย่างขึ้นมาแล้วชี้แจง
แสดงเนื้อหาสาระแห่งธรรมนั้น  ) โอวาทกถา  คือ วิธีสอนธรรมแบบอบรมแนะน า ตักเตือนให้รู้สึก
ผิดชอบชั่วดี  ทรงใช้วิธีนี้ในกรณีที่มีผู้ท าผิดเสียหายขึ้นมา ๔) อนุสาสนีกถา คือ วิธีสอนธรรมแบบสั่ง
สอนหรือแบบพร่ าสอนโดยทรงใช้วิธีนี้ในกรณีที่ทรงประสงค์จะแนะน าข้อปฏิบัติให้ทราบโดยไม่บังคับ
ว่าจะต้องปฏิบัติตาม ๕) ธัมมสากัจฉากถา คือ วิธีสอนแบบสนทนาธรรม คือพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้
ทางธรรมแก่กันและกัน ๖) ปุจฉาวิสัชนากถา คือ วิธีสอนแบบถามตอบกันและกัน คือ  ฝ่ายหนึ่งถาม  
ฝ่ายหนึ่งตอบ  หรือผลัดกันถามผลัดกันตอบ ๗) ธัมมเทสนากถา คือ  วิธีสอนธรรมด้วยการแสดงชี้แจง
ธรรมให้แจ่มแจ้งชัดเจน  โดยมุ่งเน้นแนะน าข้อธรรมให้รู้ให้เข้าใจและเน้นให้เห็นแนวปฏิบัติตามได้ 
 วิธีเผยแผ่ศาสนาของพระพุทธเจ้า ๗  วิธีนี้บางวิธีอาจทรงปฏิบัติไม่บ่อยนักแต่ก็นับเป็นวิธี
หนึ่งในจ านวนทั้งหมด เพราะทุกวิธีต่างก็ส่งผลให้การเผยแผ่ศาสนาของพระองค์บรรลุเป้าหมายคือ  
พระพุทธศาสนาหยั่งรากลึกลงในชมพูทวีปได้ ท าให้ผู้คนยุคนั้นได้เห็นแสงสว่างแห่งสัจธรรมที่ไม่เคยมี
มาก่อน  ได้พ้นจากความทุกข์เพราะกิเลสตัณหาต่างๆ ได้สัมผัสกับความสุขสูงสุดที่ไม่เคยได้สัมผัสกัน

                                                           
๒ พระราชรัตนรังสี (ว.ป.วีรยุทฺโธ), บริหารแบบธรรมทูตอินเดีย คุณสมบัติของพระธรรมทูต , 

(กรุงเทพมหานคร : บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชช่ิง.จ ากัด,  ๒๕๔๙),  หน้า  ๑ -๑๕.  



 
 

๒๐ 

มาก่อน โดยทรง “ชี้ทางบรรเทาทุกข์  ชี้สุขเกษมศานติ์  ชี้ทางพระนฤพาน ให้พ้นโศกวิโยกภัย” ด้วย
วิธีต่างๆ ดังที่บูรพาจารย์ท่านได้ประมวลมาแสดงไว้เป็นข้อๆข้างต้น๒๔ 

๑๙) Brian Clegg และ Paul Teamwork  ได้แต่งหนังสือขึ้นภายใต้ชื่อว่า “Instant 
Teamwork” แปลและเรียบเรียง  โดยฝ่ายวิชาการเอ็กซเปอร์เน็ท ไว้ในหนังสือ  เกมและกิจกรรม
พัฒนาทีมงานว่า  การพัฒนาทีมงานเกิดจากการรวมบุคลากรต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน  ซึ่งบ่อยครั้งที่เรา
มักลืมนึกถึงข้อเท็จจริงเหล่านี้  มันเป็นการง่ายกว่าที่จะมองว่าทีมนั้นคือหน่วยงานที่เป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน  ทั้งในการมุ่งเน้นหรือการควบคุม  แต่อันที่จริงแล้วมันหาได้เป็นเช่นนั้นไม่  ซึ่งหากเรา
ต้องการที่จะได้มาซึ่งความร่วมมือแล้ว การตั้งมั่นบนพ้ืนฐานของปัจเจกบุคคลก็เป็นสิ่งส าคัญเพราะ
หากทุกคนคิด  และปฏิบัติเหมือนๆ  กันทุกอย่างแล้ว  การมีทีมงาน ๑๐  คน ไม่ส่งผลลัพธ์ที่ต่างไป
จากการท างานเพียงคนเดียวเลย  ในการที่บุคคลต่าง ๆ  ที่ไม่รู้จักกันมาก่อนต้องมาอยู่ร่วมทีมกันนั้น  
ก็เป็นสิ่งที่สร้างปัญหาอยู่พอสมควร  ดังนั้น  สิ่งที่เราต้องท าเป็นอันดับแรกก็คือการทลายก าแพงที่แต่
ละคนได้ตั้งไว้  เพ่ือสร้างความรู้สึกสบายใจที่จะปฏิบัติงานร่วมกัน  มิใช่การท าลายการเป็นตัวของ
ตัวเองของพวกเขาสิ่งส าคัญ    ประการ นั้นได้แก่:การละลายพฤติกรรม-การท าลายก าแพงระหว่าง
กัน : การอุ่นเครื่อง-การเพ่ิมพลังให้แก่ทีมงาน  และ การให้เวลานอก-เพ่ือการมองต่างมุม  ซึ่งหลักทั้ง 
  ประการนี้ มิใช่เป็นปาฏิหาริย์เพ่ือรักษาทีมงานที่ป่วยหรืออ่อนแอ แต่เป็นสิ่งที่ส าคัญส าหรับการ
สร้างทีมงาน๒๕ 

๒๐) ทวีป  อภิสิทธิ์  ได้น าเสนอไว้ในหนังสือ  เทคนิคการเป็นวิทยากรและนักฝึกอบรม  
ในหัวข้อ  จรรยาบรรณของวิทยากรและนักฝึกอบรม มีดังนี ้ ๑) ศึกษาให้รู้จริงในสาขาและเนื้อหาวิชา
ที่ตนรับผิดชอบ การรู้จริง หมายถึง การมีความรู้สึกซึ้ง  เข้าใจเหตุผลและรายละเอียดสามารถอธิบาย
และใช้เทคนิควิธีถ่ายทอดความรู้  รายละเอียดและเหตุผลประกอบ ให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ง่าย  ๒) ถ่ายทอด
ความรู้  ทักษะ  เจตคติ ฯลฯ  โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้และประโยชน์ของผู้เข้ารับการอบรมเป็นส าคัญ  
 ) เคารพในคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์ในตัวของผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนโดยเท่าเทียมกัน        
๔) ปฏิบัติต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมอย่างเสมอหน้า ความร่ ารวยภูมิปัญญา บารมี ต าแหน่ง ชาติตระกูล 
ไม่ควรเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดการเลี่ยงปฏิบัติ  ละเว้น  หรือให้อภิสิทธิ์แก่ผู้หนึ่งผู้ใดได้  ๕) มีความ
เมตตา กรุณา เอ้ือเฟ้ือ  โดยส านึกอยู่เสมอว่า  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้  ความสามารถใน
การเรียนรู้ได้แตกต่างกัน  ๖) ถ่ายทอดความรู้  ทักษะ เจตคติ ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมโดยไม่ปิดบัง
หรือบิดเบือนไปจากหลักวิชาหรือความเป็นจริง  ๗) ไม่เปิดเผยความลับ อันเป็นผลสืบเนื่องจากการ

                                                           
๒๔พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี  สุรเตโช ป.ธ.๙, ราชบัณฑิต),  เทศน์:กำรเผยแผ่ที่ส ำคัญศักด์ิสิทธิ์,  

(กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์เลี่ยงเชียง, ๒๕๕๐) หน้า ๖-๑๔. 
๒๕Braian Clegg & Paul Birch,   Instant Teamwork  เกมและกิจกรรมพัฒนำทีมงำน,  

(กรุงเทพมหานคร : เอ็กซเปอร์เน็ท, ๒๕๕๑) หน้า ๑๒-๑ . 



 
 

๒๑ 

ฝึกอบรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม เช่น ภูมิปัญญาหรือจุดบกพร่องส่วนตัวของผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
๘) ตรงต่อเวลา รักษาเวลาในการฝึกอบรม ๙)ประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี  โดยเฉพาะเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ 

เทคนิควิธีต่างๆที่ใช้ในการเป็นวิทยากรและนักฝึกอบรม “กลวิธีที่วิทยากรและนัก
ฝึกอบรมน ามาใช้ในการถ่ายทอดความรู้  ทักษะและเจตคติ ต่างๆ  ตามหลักสูตรฝึกอบรมในช่วงเวลา
ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ” ดังนั้น เทคนิควิธีที่วิทยากรและนักฝึกอบรมส่วนใหญ่น ามาใช้ก็จะ
ไม่พ้นไปจากเทคนิควิธีการสอน และการถ่ายทอดความรู้วิธีต่างๆ ที่ใช้กันอยู่ในวงการสอนเช่น      
การบรรยาย  การอภิปรายกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่  การแสดงบทบาทสมมุติ  กรณีตัวอย่างหรือ
กรณีศึกษา  การจับคู่สนทนา  การระดมพลังสมอง  การท ากิจกรรมและเล่นเกมต่างๆ การท า
โครงการ  การไปทัศนศึกษา การจัดนิทรรศการ  การฝึกปฏิบัติจริง๒๖ 
 ๒๑) วิชัย  ปิติเจริญธรรม ได้น าเสนอไว้ในหนังสือก้าวสู่วิทยากรมืออาชีพ  ในหัวข้อ
เรื่องการเตรียมการของวิทยากรมืออาชีพ เขาท ากันอย่างไร วิทยากรที่มีการเตรียมการดี  จะมีข้อมูล
มากมายเพียงพอต่อการน้ าเสนอและยังช่วยลดความวิตกกังวลในการบรรยายได้อย่างดีอีกด้วย      
การเตรียมการที่ดีเป็นความไม่ประมาทของวิทยากรมืออาชีพทุกคนที่ต้องกระท าอย่างสม่ าเสมอสิ่งที่
คุณจะต้องเตรียมการมีดังต่อไปนี้ คือ รู้จักผู้ ฟังของคุณก่อน รู้จักปัญหาของเขาอย่างถ่องแท้         
และเตรียมเนื้อหาและโครงร่างการบรรยายให้สอดคล้อง๒๗ 

๒๒) สมชำติ  กิจยรรยง  ได้น าเสนอไว้ในหนังสือพัฒนาคนและองค์กรด้วยเกมและ
กิจกรรมสันทนาการ ว่าลักษณะส าคัญของกิจกรรมเพ่ือพัฒนาบุคลากร ดังนี้คือ ผู้เข้ารับการอบรมทุก
คนควรมีส่วนร่วมในกิจกรรม กิจกรรมควรมุ่งสร้างความเข้าใจ เห็นใจกัน  ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
แตกร้าว ขั้นตอนของกิจกรรมควรเปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็น ซักถาม อภิปราย กิจกรรม
ต้องให้ข้อคิด มีการวิเคราะห์ มีการประเมินผล ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ได้รับจากกิจกรรม สามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและการท างานได้ กิจกรรมควรสร้างความพอใจแก่ผู้เข้ารับการ
อบรมโดยถ้วนหน้า  และกิจกรรมมุ่งให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รู้จักตนเองและผู้อ่ืนมากยิ่งขึ้น๒๘ 

                                                           
๒๖ทวีป  อภิสิทธิ์, เทคนิคกำรเป็นวิทยำกรและนักฝึกอบรม, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท วี.พริ้นท์.

(๑๙๙๑) จ ากัด,  ๒๕๕๑),  หน้า  ๒-๔ .  
๒๗วิชัย  ปิติเจริญธรรม,  ก้ำวสู่วิทยำกรมืออำชีพ,  (กรุงเทพมหานคร : บริษัท  ฐานการพิมพ์,  

๒๕๕๑),  หน้า ๕ .  
๒๘สมชาติ  กิจยรรยง,  พัฒนำคนและองค์กรด้วยเกมและกิจกรรมสันทนำกำร,  (นนทบุรี : บริษัท

โรงพิมพ์มิตรสัมพันธ์กราฟฟิค  จ ากัด, ๒๕๕๑) หน้า ๒๒. 



 
 

๒๒ 

 ๒๓)  กรมกำรศำสนำ  กระทรวงวัฒนธรรม  ได้น าเสนอไว้ในหนังสือ  แนวทางการจัด
กิจกรรมค่ายคุณธรรมเยาวชนว่า การพัฒนาให้ถึงความเป็นมนุษย์ตามหลักศาสนา การพัฒนาคน  
ตรงกับศัพท์ทางพระพุทธศาสนาว่า “ภาวนา” จ าแนกการพัฒนาคนไว้  ๔  ประการคือ   

๑) การพัฒนาการ (กายภาวนา) หมายถึง การพัฒนาความสัมพันธ์ในทางที่ดี  ระหว่างหู 
ตา จมูก ลิ้น กาย กับสิ่งแวดล้อม โดยการรับรู้ มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพในทางที่
เกื้อกลูและได้ผลดีหรือกินเป็น ใช้เป็น บริโภคเป็น ดูเป็น ฟังเป็น และการเลือกรับแต่สิ่งที่ดี  รวมแล้ว
สามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ 

๒) การพัฒนาศีล (ศีลภาวนา) หมายถึง การพัฒนาความสัมพันธ์ทางกาย วาจา           
มีพฤติกรรมทางสังคมที่พัฒนาแล้ว ไม่เบียดเบียนก่อความเดือนร้อนแก่ผู้อ่ืน ด ารงตนอยู่ในวินัยและ
อาชีวะที่สุจริตมีความสัมพันธ์ทางสังคมในลักษณะที่เกื้อกูล สร้างสรรค์ และส่งเสริมสันติสุข นั่นคือ  
คบหาเป็น เข้าสังคมเป็น พูดเป็น สื่อสารเป็น ท าเป็น กับบุคคลอ่ืนในทางที่ดีงาม และเป็นประโยชน์
เกื้อกูลแก่ผู้อยู่ใกล้และไกล 

 ) การพัฒนาจิต (จิตภาวนา) หมายถึง มีจิตที่พัฒนาแล้ว คือมีจิตใจที่ฝึกอบรมดีแล้ว  
สมบูรณ์ด้วยคุณภาพจิต ประกอบด้วยคุณธรรม เช่น ความเมตตากรุณา ความเอ้ืออารี มีมุทิตา    
ความเคารพอ่อนน้อม ความกตัญญูกตเวที สมบูรณ์ด้วยสมรรถภาพจิต  คือมีจิตใจเข้มแข็งมั่นคง      
มีความเพียรพยายาม มีวิริยะ รับผิดชอบ มีสติ  มีสมาธิ สมบูรณ์ด้วยสุขภาพจิต  คือจิตใจร่าเริง     
เบิกบานสดชื่น  หรืออีกนัยหนึ่งคือ ตั้งจิตเป็น วางใจเป็น ท าใจเป็น มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่กัน ยังผลให้
เกดิปีติ  มีความอ่ิมเอิบ เบิกบาน แจ่มใส อยู่เสมอ 

๔) การพัฒนาปัญญา (ปัญญาภาวนา) หมายถึง มีปัญญาที่พัฒนาแล้ว  คือรู้จักคิด  รู้จัก
พิจารณา รู้จักวินิจฉัย  รู้จักแก้ปัญหา และรู้จักจัดท าการต่างๆ ด้วยปัญญาที่บริสุทธิ์ เห็นสิ่งทั้งหลาย
ตามความเป็นจริง ปราศจากอคติและแรงจูงใจเคลือบแฝง เป็นอิสระจากการครอบง าของกิเลส  
เป็นอยู่ด้วยความรู้เท่าทันธรรมดาของโลกและชีวิต เข้าถึงอิสรภาพ ปลอดทุกข์ ปราศจากปัญหา  หรือ
คิดเป็น แก้ปัญหาเป็น  ดับทุกข์เป็น การรู้และเข้าใจสิ่งต่างๆ ตามความเป็นจริง รู้เท่าทันสภาวะที่
เป็นไปของโลกนั่นเอง๒๙ 

๒๔) โคทม  อำรียำ ได้น าเสนอไว้ในหนังสือ สานเสวนา สานใจสู่ใจ  กล่าวถึงคุณสมบัติ
ร่วมของ  Dialogue  คือ ๑) Dialogue  เป็นกระบวนการของการมีปฏิสัมพันธ์  ต้องการการท าซ้ า
และปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง  ๒) เป็นการเน้น “ความสัมพันธ์”  และปฏิสัมพันธ์กันแบบมนุษย์กับมนุษย์  
(คุณสมบัติของความเป็นมนุษย์ เช่น กลัวการเสียหน้า เป็นผู้รักสุขเกลียดทุกข์  เป็นผู้อยู่ใต้กฎ
ธรรมชาติของการเกิดขึ้น  ตั้งอยู่  ดับไป  เป็นต้น   ) เป็นการยอมรับความแตกต่างหลากหลายของ
                                                           

๒๙กรมการศาสนา  กระทรวงวัฒนธรรม, แนวทำงกำรจัดกิจกรรม  ค่ำยคุณธรรมเยำวชน,  
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย  จ ากัด, ๒๕๕๒) หน้า ๙. 



 
 

๒  

จุดยืน  (ทางเศรษฐกิจการเมือง  วัฒนธรรม) ยอมรับความแตกต่างหลากหลายของ “อัตลักษณ์”  
ก้าวข้ามความแตกต่างเรื่องฐานะความเป็นอยู่  เพศหญิง  เพศชาย เพศทางเลือก การศึกษา (ในระบบ 
นอกระบบ  หรือการศึกษาที่สั่งสมผ่านประสบการณ์ชีวิต ) ความเชื่อ  วัฒนธรรม  และศาสนา      
เป็นต้น  ๔) ใช้การฟังอย่างลึกซึ้ง  เพ่ือ  เรียนรู้  เติบโตเปลี่ยนแปลง  หลังจากการฟังผู้ อ่ืนอย่าง
ต่อเนื่องในกระบวนการ เป็นการฟังด้วยใจเปิดด้วยเมตตา เป็นการฟังด้วยการไม่ตัดสินไว้ก่อน และ
เป็นการฟังโดยเอาใจเขามาใส่ใจเราในฐานะมนุษย์อยู่ภายใต้กฎธรรมชาติเดียวกัน ๐ 

๒๕) อ้อม  ประนอม  ได้น าเสนอไว้ในหนังสือ  วิทยาการส าหรับวิทยาการไว้ว่า การ
ฝึกอบรมมีความส าคัญในการพัฒนาบุคลากร เป็นกิจกรรมที่ท าได้ง่ายใช้เวลาสั้ น  มีวัตถุประสงค์ที่
ชัดเจน สามารถวัดผลได้ที่น่าเชื่อถืออีกทั้งสามารถจัดให้แก่คนจ านวนมาก ๆ ได้  ท าให้ประหยัดกว่า
วิธีการอ่ืนๆ  และเกิดประโยชน์  ดังนี้  ๑) ช่วยป้องกันปัญหา โดยการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจกับ
บุคลากร  เพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหาระหว่างปฏิบัติงานได้  ๒) ช่วยเสริมสร้างความรู้ใหม่ๆ  ที่ทันสมัยให้กับ
บุคลากร   ) ช่วยประหยัดงบประมาณรายจ่าย  เนื่องจากเป็นกรรมวิธีที่ท าในระยะสั้น  งบประมาณ
จ ากัด มีวัตถุประสงค์เจาะจงชัดเจน  ๔) เป็นการช่วยให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้  และเพ่ิมเติม
ประสบการณ์โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่องานที่ปฏิบัติ  ซึ่งสามารถจัดขึ้นในระหว่างปฏิบัติงาน  
และนอกเวลาท างาน  ๕) เป็นกรรมวิธีที่ก่อให้บุคลากรเกิดความสามัคคี  ที่ท างานในหน่วย         
งานเดียวกัน เพราะการฝึกอบรมท าให้บุคลากรมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน      
ช่วยให้เกิดความเข้าใจกันมากยิ่งขึ้น ๖) เป็นกรรมวิธีที่ช่วยให้บุคลากร มีโอกาสพัฒนาบุคลิกภาพของ
ตนเอง  และปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับงานที่ต้องปฏิบัติ  ๗) ช่วยให้บุคลากรมีความ
เชื่อมั่นในตนเอง และมีความพร้อมที่จะท างาน กล้าเผชิญปัญหาและอุปสรรค ๘) ช่วยสนับสนุน
การศึกษาตลอดชีวิต  ช่วยให้บุคลากรรู้จักการพัฒนาตนเอง ๑ 

๒๖) ปำริชำด  สุวรรณบุปผำ  ได้น าเสนอไว้ในหนังสือคู่มือการจัดกระบวนการสาน
เสวนา  ได้กล่าวถึงกระบวนการสานเสวนา  มีบทบาทหน้าที่ส าคัญดังนี้คือ 

๑) เป็นผู้ เกื้อกูลกระบวนการ หรือเป็นวิทยากรกระบวนการ  หรือกระบวนการ  
(Facilitator)  จะเป็นผู้ท าให้กลุ่มท างานร่วมกันอย่างได้ผลเป็นผู้เกื้อกูลกระบวนการ (Provide a 
process) โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องชี้น า หรือเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง (neutral) 

                                                           
 ๐โคทม อารียา,  สำนเสวนำ สำนใจสู่ใจ, (กรุงเทพมหานคร:หจก.ควอลิตี้ อาร์ท, ๒๕๕๒) หน้า๒๕-

๒๖. 
 ๑อ้อม  ประนอม,  วิทยำกำรส ำหรับวิทยำกร,  (กรุงเทพมหานคร : บริษัทส านักพิมพ์ข้าวฟ่าง 

จ ากัด, ๒๕๕๒) หน้า ๑๔. 



 
 

๒๔ 

๒) เป็นผู้ขับเคลื่อนการสานเสวนา(animator) เป็นผู้ท าให้ชุมชนสานเสวนา ค้นพบ และ
มีศักยภาพในการท างานเป็นกลุ่มอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ ศัพท์ค าว่า animator หมายถึง 
บุคคลผู้น าแนวให้ชุมชนมีชีวิตชีวา (one who guides new spirit and life to a group) 

 ) เป็นผู้ด าเนินรายการ (Moderator)  กระบวนกร จะเป็นผู้ด าเนินการจัดล าดับการฟัง 
พูดคุยกันในกลุ่มอย่างราบรื่น ในกรณีการจัดกระบวนการที่ต้องการ “คุณอ านวย” หรือในกรณีที่มีผู้
ต้องการแสดงความเห็นพร้อม ๆ กันในเวลาเดียวกัน 

๔) เป็นผู้ไกล่เกลี่ยความขัดแย้ง (mediator) ในบางสถานการณ์ กระบวนการสานเสวนา
อาจท าหน้าที่คล้ายคลึงกับผู้ไกล่เกลี่ยความขัดแย้งได้ กล่าวคือแม้ว่าสานเสวนาจะมิได้ตั้งใจเปลี่ยน
จุดยืนของฝ่ายใดให้ถูกต้อง แต่การสานเสวนาที่ส าเร็จจะสามารถดูได้จากตัวชี้วัดคือ การเปลี่ยนแปลง
ในตัวเอง การรู้จักตัวเองมากขึ้น เมื่อเข้าใจตัวเอง และเงื่อนไขของตัวเองก็อาจจะสามารถเข้าใจและ
เห็นใจผู้อ่ืนได้มากขึ้น การเปลี่ยนแปลงเช่นนี้เป็นเหตุปัจจัยในการสานเสวนาอาจสามารถน าไปใช้ใน
การแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง กระบวนการสานเสวนา  จึงอาจท าหน้าที่ของคนกลางผู้เจรจาไกล่เกลี่ย
หาทางออกของปัญหาร่วมกันได้ในที่สุด กระบวนกรในกระบวนการสานเสวนาท าหน้าที่คล้ายคลึงกับ
“คุณอ านวย” ในการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge  Management) ค าว่า“จัดกระบวนการ”  
ตรงกับค าภาษาอังกฤษว่า “facilitate” ซึ่งมีรากศัพท์จากภาษาละตินว่า “facilis” ที่แปลว่า“ท าให้
ง่าย”กระบวนกรจึงเป็นผู้ท าให้กลุ่มท างานง่ายขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยท าหน้าที่น า
กระบวนการ  โดยตนเองมีความเป็นกลาง ไม่เอนเอียง  ไม่เข้าข้างหรือสนับสนุน“เนื้อหา”ของคนใด
คนหนึ่งในกลุ่ม ๒   

๒๗) พระเทพโพธิวิเทศ  (วีรยุทธ์  วีรยุทฺโธ)  น าเสนอไว้ในหนังสือวิสัยทัศน์การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในแดนพุทธภูมิ  เสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน  สรุปไว้ว่า  
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้องยอมรับว่าเป็นงานที่สืบสายตกทอดโดยตรงจากพระพุทธเจ้า  และเป็น
งานที่พระพุทธองค์ทรงสถาปนาขึ้นด้วยพระหัตถ์  และปฏิบัติด้วยพระองค์เองเพียงพรรษาแรกก็ทรง
หมุนกงล้อแห่งธรรมจัดขบวนทัพขับเคลื่อนหมู่สงฆ์ทั่วชมพูทวีปโดยใช้หลักธรรมทูต  อันเป็นพุทธวิถี
สันติภาพเป็นธงชัยน าขบวนทัพที่กึกก้อง เกรียงไกร  ฉะนั้นงานที่มีอายุยืนยาวและอาวุโสที่สุด        
คือ การเผยแผ่  งานเผยแผ่เป็นกระบวนการสอนเน้นให้คนเข้าใจแล้วค่อยเรียนรู้และเลียนแบบ หาก
ผู้สอนรู้อย่างหนึ่งประพฤติอีกอย่างหนึ่งผลออกมาไม่สมบูรณ์  ซึ่งการเป็นนักเผยแผ่ต้องหนักแน่นดั่งภู
ผาหิน  อย่าน้อยใจ  เราท างานใหญ่  ต้องใจใหญ่  ท างานกว้างไกล  ต้องใจกว้างสุด  ท างานอยู่กับ
มนุษย์ต้องให้มนุษย์มาช่วยงานของเราเพราะงานการเผยแผ่เป็นงานที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีที่พระพุทธองค์
ทรงแต่งตั้งมอบหมายให้น าธรรมะค าสั่งสอนที่พระองค์ทรงตรัสรู้แล้วไปปฏิบัติให้เห็นผลแล้วสอนให้
                                                           

 ๒ปาริชาด  สุวรรณบุปผา,  คู่มือกำรจัดกระบวนกำรสำนเสวนำ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ภาพ
พิมพ์ , ๒๕๕ ),  หน้า  ๑๖-๑๗. 



 
 

๒๕ 

คนอ่ืนรู้ตาม ผู้ท าหน้าที่ถ่ายทอด คือ สอนธรรมะของพระพุทธเจ้านั่นเอง เรียกว่า ธรรมทูต หรือจะ
เรียกว่าสมณทูต คือผู้น าสันติภาพไปสู่ชาวโลก งานการเผยแผ่จะสัมฤทธิ์ผลสู่ประโยชน์สูงสุดของ
มหาชนเราต้องกลั่นจากประสบการณ์หรือการผ่านงานทุกรูปแบบงานเผยแผ่ปัจจุบันมิใช่งานใน
ห้องเรียนห้องสอนอย่างเดียว  แต่เป็นการลงพ้ืนที่จริงอย่างไม่หวั่นไหว   

๒๘) พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.๙, รำชบัณฑิต)  ได้น าเสนอไว้ในหนังสือ  
ภาษาเทศน์  ภาษาไทย  ในเรื่องการใช้ภาษาในการเทศน์ ว่าการเทศน์เป็นการเผยแผ่ศาสนาที่ส าคัญ
และศักดิ์สิทธิ์เป็นไปเพ่ือความด ารงมั่นคงอยู่แห่งพระศาสนา จึงจ าต้องพิถีพิถันเลือกใช้ภาษาเพ่ือ
สื่อสารให้เหมาะสม ไม่สุกเอาเผากินแบบพอให้เป็นไปหรือพอให้ผ่านไปแบบขอไปที  ซึ่งมีโทษมากกว่า
คุณ  และเป็นแบบอย่างที่ไม่ถูกต้องแก่ผู้สืบสานพระศาสนาในอนาคตด้วย การใช้ภาษาในการเทศน์ซึ่ง
หมายรวมถึงการเขียนหนังสือธรรมะด้วย  ที่จะท าให้ได้รับการยกย่องว่าเป็นเทศน์ที่ดีเป็นหนังสือที่ดี
นั้นควรเป็นดังนี้ คือ ๑) ภาษาท่ีดี เว้นภาษาท่ีไม่ดี ๒) ใช้ภาษาเขียนไม่ใช้ภาษาพูด  ) ใช้ภาษาที่เข้าใจ
ง่าย ไม่ใช้ภาษาที่เข้าใจยาก ๔) ใช้ส านวนภาษา และประโยคที่กระชับ ๕) เลือกใช้ค าร่วมสมัยให้
เหมาะสม ๖) หลีกเลี่ยงค าเฉพาะ ๗) ขยายความค าเฉพาะให้แจ่มแจ้ง  ๘) รักษาถ้อยค าส านวนภาษา
การเทศน์ไว้  ๙) ใช้ภาษาให้ถูกต้อง  ๑๐) ใช้ค าเต็ม  ไม่ใช้ค าย่อ ๔ 

๒๙)  พระธรรมวิมลโมลี (รุ่น ธีรปัญฺโญ ป.ธ.๙, พธ,ด.)  น าเสนอไว้ในหนังสือพระ
นักเทศน์เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา หลักสูตรวิชาการเทศนา ว่าศิลปะในการสอนแบบพระพุทธเจ้า  
ขึ้นอยู่กับสถานที่, บุคคล,  กาลเวลา พระองค์จะให้ประโยคสั้นๆ เพ่ือตรัสหรือแสดงธรรมที่เป็น
ประโยคยาว ๆ  เป็นประจ าบางเรื่อง  เป็นเรื่องที่คนรู้เห็นอยู่แล้ว  ก าลังเป็นที่สนอกสนใจ  พระองค์
ตรัสสั้นๆว่า “โอ้...เรื่องนี้ไม่น่าอัศจรรย์หรอก  เราเป็นพระตถาคต  ถ้าในอดีตอัศจรรย์กว่านี้  อยากฟัง
กันหรือเปล่า  ถ้าอยากฟังนั่งลง  ตั้งใจฟังให้ดี  เราจะแสดงให้ฟัง”  ในสมัยนั้น  หากได้ยินพระองค์
ตรัสอย่างนี้แล้ว  ไม่มีพระรูปไหนที่ไม่สนใจอยากฟังเพราะว่าชวนให้ฟัง  ชวนติดตาม ๕ 

๓๐)  รำชบัณฑิตยสถำน ได้ให้ความหมายไว้ในหนังสือพจนานุกรม ฉบับบัณฑิตยสถาน  
พ.ศ.  ๒๕๕๔  ให้ความหมายของค าว่า วิทยากร(น.) ผู้ทรงความรู้ความสามารถในศิลปวิทยาแขนง
ต่าง ๆ เช่น วิทยากรในการสัมมนาเรื่องเศรษฐกิจ. (ส.).  แม่ค าของ “วิทยากร”  คือ  วิทยา(น.)  คือ  

                                                           
  พระเทพโพธิวิเทศ  (วีรยุทธ์  วีรยุทฺโธ), วิสัยทัศน์กำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำในแดนพุทธภูมิ  

เสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรท ำงำน, (อินเดีย-เนปาล:  ส านักงานพระธรรมทูต อินเดีย-เนปาล, 
๒๕๕ ),  หน้า  ๔๗-๘๒. 

 ๔พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.๙, ราชบัณฑิต), ภำษำเทศน์ภำษำไทย,  (กรุงเทพมหานคร 
: ส านักพิมพ์เลี่ยงเชียง, ๒๕๕ ) หน้า ๒๘- ๘. 

 ๕พระธรรมวิมลโมลี (รุ่น  ธีรปัญฺโญ ป.ธ.๙), พระนักเทศน์ เฉลิมพระเกียรติ  ๘๔  พรรษำ  
หลักสูตรวิชำกำรเทศ,  (กรุงเทพมหานคร : หจก.สามลดา, ๒๕๕ ) หน้า ๑๘๔-๑๘๕. 



 
 

๒๖ 

ความรู้ วิทยากร คือ ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในสาขาที่ตนเองมีความช านาญจนสามารถถ่ายทอดให้
ผู้อ่ืนมีความรู้ความเข้าใจได้  วิทยากรมาจากค า ๒ ค า คือ ค าว่า วิทยา แปลว่า ความรู้และค าว่า กร 
แปลว่า มือ หรือ ผู้ถือ เมื่อรวมเข้าด้วยกันแล้ววิทยากร คือ ผู้ที่ทรงไว้ซึ่งความรู้  วิทยากรภาษาอังกฤษ 
แปลว่า Expert คือ ผู้ทรงความรู้ความสามารถในศิลปวิทยาของตน ส่วนคนไทยค าว่า Trainer 
แปลว่า ผู้ฝึก เช่น ผู้ฝึกหัด ส่วนส าหรับคนไทยค าว่า Trainer หมายถึง วิทยากร หรือ ผู้บรรยาย เช่น 
หลักสูตรอบรม เทคนิคการเป็นวิทยากร จะใช้ภาษาอังกฤษว่า Train the Trainer เป็นการฝึก
วิทยากรเพื่อเป็นวิทยากร ๖ 

๓๑) วิบูลย์  บุญยธโรกุล  ได้น าเสนอไว้ในหนังสือคู่มือวิทยากรและผู้จัดการฝึกอบรม
ได้อธิบายว่า การใช้สื่อการสอน  เนื่องจากปัจจุบันมีสื่อการสอนมากมายที่จะช่วยให้การสอน  
ฝึกอบรม  หรือเรียนรู้ด้วยตนเองประสบผลส าเร็จง่ายยิ่งขึ้น  ผู้เป็นวิทยากรควรจะศึกษาและเลือกใช้
ให้เหมาะสมกับเนื้อหา วัตถุประสงค์ของการสอน และวิธีการน าเสนอของตนเอง สื่อการสอนที่นิยมใช้
กันในปัจจุบัน เช่น สื่อสิ่ งพิมพ์  สื่อที่มิได้ เป็นภาพฉาย สื่อภาพฉายนิ่ ง  สื่อภาพเคลื่อนไหว             
สื่อที่เกี่ยวกับเสียง  สื่อที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ พบว่าความส าคัญของสื่อการสอน ที่มาใช้ประสาทสัมผัส
เพ่ือการเรียนรู้ของบุคคลทั่วไป มีดังนี้คือ ๒๕ เปอร์เซ็นต์ เป็นประเภท โสตนิยม  คือเรียนรู้ได้ดีโดย
การฟังเป็นหลัก   ๕ เปอร์เซ็นต ์เป็นประเภท  จักษุนิยม  คือเรียนรู้ได้ดีโดยการใช้สายตาในการอ่าน
และการสังเกตเป็นหลัก  และพบว่า ๔๐ เปอร์เซ็นต์ เป็นประเภท  สัมผัสนิยม คือ เรียนรู้ได้ดีโดยการ
สัมผัสจับต้องหรือลงมือปฏิบัติเป็นหลัก ดังนั้นการให้สมองได้รับข้อมูลข่าวสารจากประสาทสัมผัส
มากกว่าหนึ่งอย่างพร้อมๆ  กันจะช่วยเพิ่มสัมฤทธิผลในการเรียนรู้ได้มากกว่าและจ าได้นานกว่า ๗ 

๓๒) คณำจำรย์  มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย  ได้น าเสนอไว้ในหนังสือ
พุทธวิธีการสอน ในเรื่องจุดมุ่งหมายในการสอนของพระพุทธเจ้า มีพระพุทธด ารัสต่อพระอรหันต์ ๖๐ 
องค์ก่อนส่งไปประกาศพระศาสนาดังกล่าวนี้ พระองค์ได้ระบุจุดมุ่งหมายหรือคาดหวังสิ่งที่พึงเกิดขึ้น 
๑) อัตถายะ  เพ่ือประโยชน์ คือ พระธรรมจะน าคุณค่าที่เป็นจุดหมายของชีวิตมาสู่ผู้ปฏิบัติ    
ลักษณะ คือ ทิฎฐธัมมิกัตถะ ประโยชน์ชั้นต้น สัมปรายิกัตถะ ประโยชน์เบื้องหน้าและ ปรมัตถะ 
ประโยชน์สูงสุด ๒) หิตายะ เพ่ือเกื้อกูล คือ พระธรรมจะช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้คุณค่า  คุณธรรมที่ดี
งามด้านอ่ืนๆ ให้เกิดขึ้น ช่วยป้องกันและบรรเทาสิ่งที่ไม่ดีงามไม่ให้เกิดขึ้น  สร้างสภาพที่เหมาะสมและ
ความดีงามของชีวิตด้านอื่นๆให้สูงขึ้น  ) สุขายะ เพ่ือสุข ธรรมที่เป็นประโยชน์อันมีลักษณะเกื้อกูลนั้น 

                                                           
 ๖ราชบัณฑิตยสถาน, พจนำนุกรมฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ. ๒๕๕๔, (ออนไลน์ :  

http://www.royin.go.th/dictionary/)   ๒๔ กันยายน ๒๕๖๐. 
 ๗วิบลูย์  บุญยธโรกุล,  คู่มือวิทยากรและผู้จัดการฝึกอบรม, (กรุงเทพมหานคร:  ด่านสุธาการพิมพ์  

จ ากัด, ๒๕๕๔),  หน้า  ๒๐๘-๒๐๙. 

http://www.royin.go.th/dictionary/


 
 

๒๗ 

จะต้องออกผลมาในรูปของความสุขชั้นต่างๆ เป็นส าคัญ พระธรรมที่ทรงสั่งสอน  จึงอ านวยความสุข
ให้เกิดข้ึนแก่ผู้ปฏิบัติตามสมควรแก่องค์ธรรมนั้น ๘ 

๓๓)  พระธรรมโกศำจำรย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ได้กล่าวไว้ในหนังสือหลักการและ
วิธีการเทศน์ว่า วิธีการอาจจะหลากหลายรูปแบบและต่างกันตามลีลา แต่หลักการเทศนาหรือการสอน
ธรรมะต้องมีเหมือนกัน ทิ้งไม่ได้ ถ้าทิ้งหลักการเทศนา การเทศน์แม้จะสนุกแต่อาจจะเป็นตลกคาเฟ่
ท่านอาจจะเทศน์ได้น่าสนใจแต่ไม่มีใครศรัทธา ก็ไม่ต่างจากสอนหนังสือในโรงเรียนทั่วไป  ถ้าหากท่าน
สอนพุทธประวัติได้สนุก แต่คนไม่ได้ศรัทธาในพระพุทธเจ้าเพ่ิมขึ้น ท่านก็ไม่ต่างจากครูสอนวิชา
ประวัติศาสตร์ เมื่อท่านทั้งหลายนั่งฟังวิทยากร ควรจดบันทึกไปด้วย ท่านจะได้ทั้งฟังและเขียน ตาดู
ภาพ  หูฟังเสียง มือยังเขียนบันทึก ท าให้เรื่องเข้าถึงสมองได้ง่าย เหมือนกับจารึกลงในแผ่นศิลา      
ฟังอย่างเดียวเหมือนจารึกลงในรอยทราย  ตาดูหูฟังพร้อมกันเหมือนจารึกในแผ่นไม้  แต่ถ้าตาดูหูฟัง
พร้อมกับเขียนบันทึกไปด้วยก็เหมือนจารึกลงในแผ่นศิลา แต่ข้อส าคัญอย่างไปตั้งหน้าตั้งตาจดบันทึก
จนฟังไม่รู้เรื่อง ท่านฟังให้เข้าใจแล้วเขียนสรุปเนื้อหาส าคัญก็พอ เมื่อได้ยินค าคมดีๆ ให้รีบจดไว้      
ผมเรียนรู้วิธีการค้นคว้าหาความรู้และจดบันทึกจากหลวงตาหนึ่งในหลายวิธีการเก็บเพชรที่ผมได้แบบ
มาจากหลวงตาแพรเยื่อไม้  การจดบันทึกคือการเก็บเพชร ถามว่าอะไรคือเพชร ตอบว่าสิ่งที่วิทยากร
บรรยายถวายความรู้ในวิชาต่างๆ ตลอดหลักสูตร นั่นคือเพชรและท่านต้องเก็บเพชรด้วยการบันทึก
จดจ า ๙ 

๓๔) วันชัย  วัฒนศัพท์  ได้น าเสนอไว้ในหนังสือความขัดแย้งหลักการและเครื่องมือ
แก้ปัญหา  ในเรื่องการพูดว่า เป็นเครื่องมือส าคัญที่จะถ่ายทอดเนื้อหาจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งหรือ
หลายๆ คน ความส าคัญของการพูดก็คือวิธีการจะถ่ายทอดเนื้อหานั้นไปมีความส าคัญอย่างมาก  ผู้น า
ที่ประสบความส าเร็จจะสามารถถ่ายทอดแนวคิดของเขาให้กับผู้อ่ืนได้อย่างดี คนฟังจะชอบหรือไม่
ชอบอยู่ที่ค าพูดที่พูดออกไปนั่นเอง ไม่ใช่เพียงแต่มีลิ้นมีปากก็พูดไปในมงคล   ๘  ประการ           
ของค าสอนพระพุทธเจ้า ไดก้ล่าวไว้ในมงคลที่ ๑๐ ถึงเรื่อง“วาจาสุภาษิต” จะเป็นมงคลชีวิตที่จะช่วย
ลดปัญหาความขัดแย้งแตกแยกในหมู่คณะในสังคมประเทศชาติได้ มี ๕ ข้อ ดังนี้   

๑) พูดถูกกาลเทศะ  คือ ให้ดูจังหวะให้คนอ่ืนพูดจบก่อน  ดูเวลาให้เหมาะสมเวลาพูด  
ไม่พูดเพ้อเจ้อ  หรือเพียงอยากระบายอารมณ์ ไม่พูดแต่ความดีของตัวเองมากเกินไป 

๒) พูดความจริง  คือ ไม่พูดปด หลอกลวง นอกจากจะเป็นการเล่านิทานหรือเรื่องสมมติ  
แต่ถ้าต้องพูดความจริงแต่เกิดความเสียหายก็ต้องหาทางเลี่ยงหรือปฏิเสธ   

                                                           
 ๘คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  พุทธวิธีกำรสอน,  (พระนครศรีอยุธยา : 

โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕) หน้า ๖-๗. 
 ๙พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต),   หลักกำรและวิธีกำรเทศน์,  (กรุงเทพมหานคร : หจก.

สามลดา, ๒๕๕๕) หน้า ๔๔-๔๕. 



 
 

๒๘ 

 ) พูดค าสุภาพ  การเลือกใช้ค าพูดให้เหมาะกับบุคคลใช้ภาษาที่ไพเราะหู ถ้าจะพูดกับ
ผู้ใหญ่จะให้ดีอาจเติมค าว่า“กรุณา” ถ้าจะปฏิเสธอะไรก็ควรกล่าวค า “ขอโทษ” ก่อน แล้วจึงอธิบาย
เรื่องอ่ืนๆ และไม่กล่าวค าหยาบคาย 

๔) ใช้ค าพูดที่เป็นประโยชน์ เช่นค าพูดที่มีประโยชน์ทั้งผู้พูดและผู้ฟัง  ให้ข้อคิดก าลังใจ  
ไม่พูดยุแยกให้แตกกัน 

๕) พูดด้วยความหวังดี  ใช้ค าพูดแสดงความเห็นอกเห็นใจให้ค าแนะน า ตักเตือน ช่วย
ออกความคิดแก้ปัญหา 
 การพูดมีความส าคัญอย่างมากจนมีสถาบันที่ตั้งขึ้นมาเพ่ือฝึกพูดในระบบต่าง ๆ  ทั้งการ
พูดในที่ชุมชน  (Public Speaking) ตามแนวทางของ Toastmaster หรือของเดล คาร์เนกีย์ (Dale 
Carnegie) ตลอดจนการพูดแบบการทูต (Diplomatic Speaking) ทั้งนี้ในความเชื่อแต่เดิมว่าการพูด
เป็นพรสวรรค์ แต่โดยแท้ที่จริงแล้วเราสามารถฝึกอบรมได้ พรสวรรค์อาจจะเป็นปัจจัยเพียง ๒๐ 
เปอร์เซ็นต์ที่เหลือคือพรแสวงที่สามารถเรียนรู้และฝึกฝนได้๔๐ 
 ๓๕) สุรพล  สุยะพรหม  ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยพุทธ
สันติวิธี  ในการศึกษารูปแบบการจัดการความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในทุกระดับของการที่มนุษย์มารวมตัว
กัน เป็นชุมชน สังคม ประเทศ  และระดับโลก มีวิธีการในการจัดการความขัดแย้งอยู่ ๒ วิธีที่มนุษย์ใช้
มาของการท าสงครามทั้งสงครามภายในรัฐนั้นๆ  และสงครามระหว่างชาติ  กับวิธีที่สอง  ที่ใช้เป็น
วิธีการทางเลือกคือการใช้สันติวิธีในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง ในการแก้ปัญหาความขัดแย้งในทาง
จิตวิทยาได้ท าการศึกษาเพ่ือหารูปแบบการจัดการความขัดแย้งภายในองค์การ  ซึ่งเป็นรูปแบบที่ มีทั้ง
ข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน รายละเอียดของวิธีดังกล่าวคือ  ในการจัดการความขัดแย้งนี้  สมรรถนะนัก
บริหารที่จะจัดการความขัดแย้ง  สามารถที่จะใช้วิธีการจัดการความขัดแย้ง  สามารถที่จะ ใช้วิธีการ
จัดการ ๕ โดยทั่วไป คือ ๑) วิธีการหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง (Avoiding  Approaches)  หมายถึง   
การเลื่อนการเลี่ยงปัญหา หรือการถอนตัวซึ่งในอเมริกาเหนือ การหลีกเลี่ยงหมายถึงการไม่ยืนหยัดให้
บรรลุวัตถุประสงค์และไม่ประสานความร่วมมือ (Unassertive and Uncooperative) ๒) วิธีการ
ยอมรับ (Accommodating Approaches) หมายถึงการยอมรับในวิธีการแก้ปัญหาซึ่งอาจจะ
เหมาะสมส าหรับผู้อื่นและตนเองเสียผลประโยชน์  การยอมรับเช่นนี้ในสังคมตะวันตกอาจมองว่าเป็น
คนอ่อนแอ  หรือถูกปิดปากด้วยสินบน   ) วิธีการแข่งขันเพ่ือเอาชนะ (Competing Approaches) 
หมายถึงการผลักดันให้บรรลุเป้าหมายของตน โดยไม่ค านึงถึงการประสานความร่วมมือกับผู้อ่ืนอาจ
แสดงถึงผู้ที่มีความแข่งขันสูงหรืออาจเป็นการแสดงถึงการลุกขึ้นต่อสู้  ๔) วิธีการประนีประนอมความ
ขัดแย้ง  (Compromising  Approaches) หมายถึงรูปที่เดินสายกลาง ระหว่างการผลักดันให้บรรลุ
                                                           

๔๐วันชัย  วัฒนศัพท,์  ควำมขัดแย้งหลักกำรและเคร่ืองมือแก้ปัญหำ,  (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
คลังนานาวิทยา, ๒๕๕๕) หน้า ๒๐๙-๒๑๑. 



 
 

๒๙ 

เป้าหมายของตนเองกับการประสานความต้องการของผู้อ่ืน เป็นการหาสิ่งที่เหมือนกัน หรือแยกสิ่งที่
เป็นไปไม่ได้ออกไป  วิธีนี้อาจไม่เหมาะสมหรือใช่ไม่ได้ในกรณีที่ความขัดแย้งเป็นเรื่องเกี่ยวกับโลกทัศน์ 
(World View) หรือค่านิยมพ้ืนฐาน(Functional Values) ๕) วิธีการร่วมมือซึ่งกันและกัน  
(Collaborating  Approaches) หมายถึง การประสานความร่วมมือ การผสมผสานหรือแก้ไขปัญหา
การที่บุคคลพยายามที่จะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ของตนเอง แต่ในขณะเดียวกันก็ค านึงถึงความ
ต้องการของอีกฝ่ายอื่นด้วย๔๑ 
 ๓๖) ประเวศน์  มหำรัตน์สกุล  ได้น าเสนอไว้ในหนังสือ การจัดการทรัพยากรและการ
พัฒนามนุษย์  ว่าหลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  มีความส าคัญในการจัดการองค์การ การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เป็นการลงทุนด้านบุคลากร (Human capital) เป็นองค์ความรู้ที่พัฒนาคู่ขนาดไป
พร้อมกันทั้งองค์กรและบุคลากรโดยผ่านกระบวนการศึกษาในรูปแบบต่างๆ ซึ่งจะมีความหมาย
ครอบคลุมการให้การศึกษาเรียนรู้งาน การฝึกอบรมให้ปฏิบัติงานได้ การพัฒนาสายงานอาชีพโดยมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือปรับปรุงความสามารถในการท างานของพนักงานทั้งในฐานะปัจเจกบุคคลและกลุ่ม 
เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรมีประสิทธิผล กล่าวโดยสรุปการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นเรื่องของ
การปรับปรุงความสามารถอย่างต่อเนื่องของบุคลกรและองค์กร 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะมีประสิทธิผลหรือด าเนินงานขององค์กรให้เป็นไปตาม
เป้าหมายและภารกิจจะต้องจัดการให้บุคลากรมีขีดความสามารถ (Competency)  ออกแบบการ
พัฒนาสายอาชีพหรืเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career path) อย่างเหมาะสมกับภารกิจ  มีการ
จัดการการประเมินผลการปฏิบัติงาน (appraisal management) รวมทั้งการพัฒนาองค์การ 
(Organization) โดยน าหลักการ วิธีการจัดการงานบุคคล (Personnel management) มาเป็น
เครื่องมือในการพัฒนา  ดังการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรจะจัดการได้อย่างมีประสิทธิผล
จะต้องอาศัยเครื่องมือทั้งสี่ประการดังกล่าวข้างต้นในลักษณะของการบูรณาการ มิใช่เน้นเฉพาะเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่ง หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนต้องการชี้ให้เห็นว่าไม่ว่าจะเป็นการให้การศึกษา การฝึกอบรม     
การพัฒนาสายอาชีพ และการจัดการการประเมินผลการปฏิบัติงานต้องเป็นเรื่องของภารกิจของ
องค์กร  ซึ่งอาจจะแตกต่างจากความเข้าใจของผู้คนทั่วไปที่เมื่อพูดถึงการศึกษาก็เข้าใจว่าเป็น
การศึกษาที่เอาปริญญาหรือการฝึกอบรมก็จะคิดถึงหลักสูตรการฝึกอบรมที่สถาบันการศึกษาหรือ
สถาบันการฝึกอบรมจัดกันอยู่ในตลาด แต่การพัฒนาบุคลากรขององค์กรเป็นเรื่องของการศึกษาและ
ฝึกอบรมงานในหน้าที่เพื่อให้มีขีดความสามารถในการท างานให้บรรลุผลลัพธ์ขององค์กรคือการพัฒนา

                                                           
๔๑สุรพล  สุยะพรหมและคณะ,  ทฤษฎีองค์กำรและกำรจัดกำรเชิงพุทธ,  (พระนครศรีอยุธยา : โรง

พิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕) หน้า ๒๗๔-๒๗๕. 



 
 

 ๐ 

พนักงานขององค์กรมีเป้าหมายเพ่ือให้พนักงานมีความเข้าใจในงานปฏิบัติงานตามขั้นตอนหรือ
กระบวนการได้  มีทักษะและพัฒนางานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย๔๒ 

๓๗) เมธัส  อนุวัตรอุดม  ได้น าเสนอในหนังสือชุดความรู้พ้ืนฐานแนวคิดการจัดการ
ความขัดแย้งด้วยสันติวิธี  อธิบายไว้ว่านักวิทยาศาสตร์ที่ประยุกต์หลักธรรมะเข้ากับการบริหารจัดการ
องค์กร ได้กล่าวถึงทฤษฎีตัวยู (Theory U) ของ C.Otto Scharmer นักวิชาการด้านนวัตกรรมสังคม
ว่าเกี่ยวข้องกับหลักการส าคัญของสันติสนทนาในแง่ที่เน้นการผ่อนคลายอารมณ์ความรู้สึกของตัวเอง
ลงมาสู่คลื่นสมองทีผ่อนคลายสบายๆ คล้ายกับขาลงของตัวอักษรยู โดยให้ “ห้อยแขวนเสียงภายใน” 
“ดีดความคิดพิพากษา” และอคติที่ตนเองมีในใจออกไปก่อน เป็นการปล่อยวางให้ใจตนเองเปิดเต็มที่
ที่จะรับสิ่งใหม่ซึ่งเขาย้ าว่าการได้พูดคุยสนทนากับผู้ที่เราไม่คุ้นเคยหรือ มีความแตกต่างจากเราโดยไม่
ด่วนตัดสินผู้อ่ืน  มักจะน าไปสู่ “อะไรสักอย่างหนึ่ง”ที่ “จุดประกาย” ความคิดแก่เราได้  โดยมีนัยการ
เปลี่ยนแปลงที่เบื้องลึกของจิตใจเรียกได้ว่าเป็นการ “การสนทนาช าระใจ”เป็นการพูดคุยสนทนา 
“การแก้ไขความขัดแย้งโดยมีผู้อ านวยการพูดคุย”และการแก้ปัญหาด้วยการสื่อสารระหว่างกัน  
เรียกว่าสันติสนทนา หมายถึงการสื่อสารรูปแบบหนึ่งที่ผู้เกี่ยวข้องเรื่องใดเรื่องหนึ่งมานั่งคุยและฟังกัน
จริงจัง ว่าอีกฝ่ายคิดและรู้สึกอย่างไรและเพราะเหตุใดจึงคิดและรู้สึกเช่นนั้น เพ่ือให้เกิดความเข้าใจกัน
มากขึ้น ซึ่งเป็นรากฐานส าคัญที่จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ต่อไป สันติสนทนา (Peace  
Dialogue) ถือเป็นรูปแบบการสื่อสารที่จ าเป็นอย่างยิ่งในการท าให้คนเข้าใจกันมากขึ้น ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงกรณีที่มีความขัดแย้งมีส่วนท าให้ “คุยกันรู้เรื่อง”  มากขึ้น  นับเป็นรากฐานส าคัญของ
การพัฒนาก่อเกิดสิ่งใหม่การป้องกันมิให้ความขัดแย้งขยายตัวเป็นความรุนแรงและสร้างความสุขสันติ
ในองค์กร๔  

๓๘) พระมหำประสิทธิ์  ญำณปฺปทีโป  ได้น าเสนอไว้ในหนังสือ วิชาวิทยากรว่า  
วิทยากรกระบวนการ มาจากภาษาอังกฤษว่า “Facilitator” ซึ่งมาจากค าว่า Facilitate แปลว่าความ
ง่าย ความสะดวก การท าให้ง่าย การท าให้สะดวก ดังนั้น วิทยากรกระบวนการจึงหมายถึง ผู้ที่จัด
กระบวนการเรียนรู้ให้มีความง่าย สะดวก สนุกมีส่วนร่วม โดยผู้เข้าอบรมเป็นศูนย์กลาง เรียกได้ว่า
เป็น “ผู้อ านวยการเรียนรู้” มากกว่าจะเป็นวิทยากรที่ท าหน้าที่สอน บทบาทวิทยากรกระบวนการ  
คือ ๑) เป็นนักฟัง วิทยากรกระบวนการเกือบจะฟังมากกว่าพูด  เพราะไม่ใช่คนสอน  แต่เป็นผู้กระตุ้น
ให้ผู้อบรมฉุกคิดมากกว่า  ๒) ตั้งค าถาม เป็นทักษะอย่างหนึ่งซึ่งใช้กระตุ้นการเรียนรู้ได้ดี  ซึ่งจะต้อง
ถามด้วยค าถามปลายเปิดและเจาะลึกอย่างเหมาะสม  ) ตามสังเกต  เพ่ือให้ทันต่อความรู้สึกอารมณ์

                                                           
๔๒ประเวศน์  มหารัตน์สกุล, กำรจัดกำรทรัพยำกรและกำรพัฒนำมนุษย์,  (กรุงเทพมหานคร : 

ส านักพิมพ์ปัญญาชน, ๒๕๕๖) หน้า ๔-๕. 
๔ เมธัส  อนุวัตรอุดม,  ชุดควำมรู้พ้ืนฐำนแนวคิดกำรจัดกำรควำมขัดแย้งด้วยสันติวิธี  สันติ

สนทนำ (peace dialogue), (เอกสารอัดส าเนา, ๒๕๕๖) หน้า   . 



 
 

 ๑ 

ของผู้เข้าอบรม  และพร้อมที่จะยืดหยุ่น  ปรับการเรียนรู้ให้ทันสถานการณ์  ๔) จับประเด็น  เพ่ือให้
กระชับการเรียนรู้  และสรุปบทเรียนที่ถอดออกมาได้อย่างดี  วิทยากรกระบวนการจึงต้องฝึกการเป็น
นักจับประเด็น  เพ่ือให้เห็นปัญหาที่แท้จริงและชัดเจนที่สุด ๕) สะท้อนความคิดเห็น  คือเป็นคนที่เปิด
ใจกว้าง  รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และพร้อมที่จะสะท้อนแสดงออกด้วยความจริงใจและปรารถนา
ดี  วิทยากรกระบวนการจะไม่เน้นบรรยาย แต่จะมุ่งสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้ และชวนถอด
บทเรียน ผ่านกิจกรรม เกม สนทนาอภิปราย ประชุม กรณีศึกษา ดูงานนอกสถานที่ เป็นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ซึ่งจะน าไปสู่การจัดการความรู้สร้างระบบจัดเก็บและถ่ายทอดการเรียนรู้อย่างมี
ส่วนร่วม ให้ก าลังใจซึ่งกันและกันเคียงข้างสร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลงสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน๔๔ 

๓๙) พระมหำหรรษำ  ธมฺมหำโส (นิธิบุณยำกร)  ได้น าเสนอไว้ในหนังสือ หลักศาสนา
กับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  ไว้ว่าพระพุทธเจ้าในฐานะนักเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลาง นักขัดแย้งวิทยา 
(Conflict Theorists)  ที่จัดอยู่ในกลุ่มของนักสังคมวิทยา (Social Theorists) มองว่า“มนุษย์เป็น
สัตว์สังคม” (Social Animals) ที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม และเป็นส่วนหนึ่งของผลผลิตจากการคบหา
สมาคมซึ่งกันและกันของบุคคลในสังคม ซึ่งการที่มนุษย์จะสามารถด ารงชีวิตอยู่รอดในสังคมได้นั้น    
ก็จ าเป็นจะต้องอาศัยปัจจัยทางชีวภาพและปัจจัยด้านอ่ืนๆ เพ่ือสนอง“ความต้องการ” ของตนเอง  
ค าถามมีว่า“ความอยากหรือต้องต้องการ” ได้เข้าไปสัมพันธ์กับความขัดแย้งอย่างไรเพราะการที่มนุษย์
และสังคมไม่เข้าใจธรรมชาติของความอยากหรือความต้องการอย่างแท้จริงหรือไม่ จึงท าให้ “ติดกับ
ดัก” ของความขัดแย้ง  ในขณะเดียวกัน เมื่อมนุษย์และสังคมเกิดความขัดแย้ง พระพุทธเจ้าทรงมี  
พุทโธบายในการจัดการความขัดแย้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กระบวนการในการท าหน้าที่นักเจรจา    
ไกล่เกลี่ยคนกลางอย่างไร เมื่อพระพุทธเจ้าด ารงตนอยู่ในสถานะนักเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลางพระองค์
สามารถที่จะด าเนินการไกล่เกลี่ยได้ทุกกรณี หรือว่ามีกรณีใดที่พระองค์ไม่สามารถที่จะท าให้คู่กรณี
สามารถเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดให้แก่ตัวเอง  ฉะนั้นก่อนที่จะค้นหาค าตอบดังกล่าว จ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องเข้าใจความขัดแย้งในมิติของพระพุทธศาสนา เพ่ือจะตอบประเด็นที่ว่า พระพุทธเจ้าเข้าไปไกล่
เกลี่ยคู่กรณีที่เกิดความขัดแย้งอย่างไร๔๕ 

๔๐)  พระมหำหรรษำ ธมฺมหำโส (นิธิบุณยำกร ) ได้น า เสนอไว้ ในหนั งสื อ  
พระพุทธศาสนากับวิทยาการสมัยใหม่ว่าพระพุทธศาสนากับสันติภาพโดยให้ความหมาย ๒ ลักษณะ  
คือ ๑) สันติภาพแบบทวิลักษณะ สันติภาพเชิงลบคือ สันติภาพที่ปราศจากสงคราม และความรุนแรง
ทั้งทางตรงและทางอ้อมเช่น การท าร้ายร่างกาย และการท าสงคราม เป็นต้น สันติภาพเชิงบวก คือ  

                                                           
๔๔พระมหาประสิทธิ์  ญาณปฺปทีโป, วิชำวิทยำกร, (นนทบุรี : ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชน ปริ้นติ้ง , 

๒๕๕๖),  หน้า  ๒๖-๒๙. 
๔๕พระมหาหรรษา  ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร) ,  หลักศำสนำกับกำรไกล่ เกลี่ยข้อพิพำท ,  

(กรุงเทพมหานคร : บริษัท แอคทีฟ พริ้นท์ จ ากัด, ๒๕๕๖) หน้า ๑๒๑. 



 
 

 ๒ 

สันติภาพที่เต็มไปด้วยความสันติสุขของบุคคล สังคม และโลกมีความพรั่งพร้อมด้วยปัจจัย ๔ อยู่
ด้วยกันอย่างมีความสุข ไม่เบียดเบียนกัน มีความยุติธรรม  มีเสรีภาพ เคารพในสิทธิมนุษยชน  เป็นต้น  
๒) สันติภาพแบบทวิภาวะ สันติภาพภายใน คือสภาวะที่จิตหลุดพ้นจากพันนาการของกิเลส  หรือจาก
การครอบง าของสิ่งต่างๆ อันเป็นสภาพจิตที่ไร้ความขัดแย้ง ความรุนแรงทุกชนิด พระพุทธศาสนา
เรียกภาวะนี้ว่า“นิพพาน” สันติภายนอก คือ สภาวะที่บุคคล สังคม หรือโลก ไม่มีการเบียดเบียนซึ่ง
กันและกัน รักและช่วยเหลือกัน มีความสามัคคีประสมกลมกลืนระหว่าง มนุษย์ มีเสรีภาพ เคารพใน
สิทธิมนุษยชน เป็นต้น๔๖ 
 ๔๑) กัลยำรัตน์  ธีระธนชัยกุล  ได้น าเสนอไว้ในหนังสือ  การบริหารทรัพยากรมนุษย์  
ว่า  การพัฒนาบุคลากรนับว่าเป็นงานที่มีความส าคัญยิ่งส าหรับองค์การยุคปัจจุบันการก้าวต่อไปใน
อนาคตขององค์การใดๆ ล้วนต้องอาศัยงานด้านการพัฒนาบุคลากรเป็นรากฐานทั้งสิ้น องค์การในยุค
โลกโลกาภิวัฒน์ได้จัดสรรงบประมาณจ านวนมากไปกับการพัฒนาบุคลากร โดยให้คามหมายของ การ
พัฒนาบุคลากรหมายถึง กระบวนการเพ่ิมศักยภาพของบุคลในองค์การผ่านกระบวนการให้การศึกษา
การฝึกอบรม การสร้างโอกาสการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็น
ประโยชน์ต่อองค์การและบุคลากร๔๗ 
 ๔๒) พระพรหมบัณฑิต (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.๙)  ได้น าเสนอไว้ในหนังสือวิธีบูรณา
การพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่พระพุทธศาสนากับความสมานฉันท์แห่งชาติ ว่าวิธีการศึกษา
แบบบูรณาการ ค าว่า“บูรณาการ” (Integration) หมายถึงการน าสิ่งที่แยกกันมารวมเข้าเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันจนเกิดองค์รวม (The whole) ถ้าศรัทธาในพระพุทธศาสนากับปัญญาทางวิทยาศาสตร์
เป็นไปในทางเดียวกัน  คือส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกันก็จะก่อให้เกิดองค์รวมที่สมบูรณ์  องค์รวมนี้
แหละคือบูรณาการค าว่า“วิทยาศาสตร์”ครอบคลุมไปถึงศาสตร์สมัยใหม่ที่อาศัยวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์สร้างระบบความรู้ขึ้นมาเช่น ครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์  เราจึงสามารถบูรณา
การพระพุทธศาสนาเข้ากับศาสตร์สมัยใหม่ด้วย การศึกษาแบบบูรณาการพระพุทธศาสนากับศาสตร์
สมัยใหม่ไม่ใช่เป็นการศึกษาเปรียบเทียบ เพราะการศึกษาเปรียบเป็นเพียงวางสิ่งที่เราศึกษาไว้คู่ขนาน
โดยที่ไม่มีวันบรรจบกัน เช่น เราศึกษาศาสนาเปรียบเทียบโดยไม่คิดรวมศาสนาที่เราศึกษาเข้าด้วยกัน
แต่อย่างใด แต่การศึกษาแบบบูรณาการเป็นการน าสิ่งที่เราศึกษามาปรับแต่งผสมผสานกันจน
ก่อให้เกิดองค์รวมที่สมบูรณ์ การบูรณาการพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่จึงต้องมีการปรับองค์

                                                           
๔๖พระมหาหรรษา  ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร),  พระพุทธศำสนำกับวิทยำกำรสมัยใหม่ ,  

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗) หน้า ๔ ๗. 
๔๗กัลยารัตน์  ธีระธนชัยกุล, กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์,  (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ปัญญาชน

, ๒๕๕๗) หน้า ๑๔๖-๑๔๗. 



 
 

   

ความรู้ทั้งสองสายให้เชื่อมโยงเข้าหากัน วิธีการศึกษาแบบบูรณาการพระพุทธศาสนากับศาสตร์
สมัยใหม่จึงท าได้  ๒ วิธี  ดังนี้ 
 วิธีที่ ๑ “ปรับศาสตร์เข้าหาพระพุทธศาสนา” คือใช้พระพุทธศาสนาเป็นตัวตั้งและน า
ศาสตร์สมัยใหม่มาอธิบายเสริมพระพุทธศาสนา  วิธีนี้ใช้องค์ความรู้ในศาสตร์สมัยใหม่มาอธิบาย
สนับสนุนศาสนาให้ดูทันสมัยและมีเหตุผลเป็นที่ยอมรับได้ง่ายขึ้น วิธีการนี้นิยมใช้ในการศึกษาของ
คณะพุทธศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 วิธีที่ ๒ “ปรับพระพุทธศาสนาเข้าหาศาสตร์” คือใช้ศาสตร์สมัยใหม่เป็นตัวตั้งและน า
หลักศีลธรรมในพระพุทธศาสนามาเพ่ิมเติมเข้าไปในเนื้อหาของศาสตร์สมัยใหม่ เพราะศาสตร์สมัยใหม่
มุ่งแสวงหาความจริงโดยขาดความตระหนักในศีลธรรม การน าหลักศีลธรรมในพระพุทธศาสนามาเติม
เต็มให้กับศาสตร์เหล่านั้นย่อมจะช่วยให้เกิดองค์รวมที่สมบูรณ์ วิธีการนี้นิยมใช้กับการศึกษาในคณะครุ
ศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย๔๘ 
 ๔๓) วศิน  อินทสระ  ได้น าเสนอไว้ในหนังสือ พุทธวิธีในการสอน ไว้ว่าวิธีการสอนของ
พระพุทธเจ้าสอนพุทธบริษัทคือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก  อุบาสิกา หรือบุคคลทั่วไปทั้งเทวดาและมนุษย์ 
ตามพระนามที่ได้รับยกย่องว่า สตฺถา  เทวมนุสฺสาน  ทรงเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย  
เนื่องจากทรงมีพุทธวิธีหลายประการอันเหมาะสมแก่ผู้ฟังหรือผู้สนทนาด้วย แต่พอจะสรุปสาระที่
ส าคัญ  ของการสอนของพระพุทธเจ้าดังนี้คือ  ๑) จุดมุ่งหมายในการสอนที่ทรงสอน มี   ประการ  
คือ เพ่ือให้ผู้ฟังรู้จริงเห็นแจ้งในสิ่งที่ควรรู้ควรเห็น (อภิญญายธรรมเทศนา) เพ่ือให้ผู้ฟังตรองตามแล้ว
เห็นจริงได้  (สนิทานธรรมเทศนา)  และเพ่ือให้ผู้ฟังได้รับผลแห่งการปฏิบัติตามสมควร (สัปปาฏิหารย
ธรรมเทศนา)  ๒) วิธีที่ทรงสอน มี ๕ วิธี คือ ทรงแสดงยืนยันไปข้างเดียว  (เอกังสลักษณะ), ทรงแยก
ประเด็นให้ชัดเจน (วิภัชชลักษณะ), ทรงถามย้อนเสียก่อน  (ปฏิปุจฉาลักษณะ), พักปัญหาไว้  ไม่ทรง
พยากรณ์ (ฐปนลักษณะ) และทรงสอนแบบเปรียบเทียบ  (อุปมาลักษณะ)   ) ท่าทีที่ทรงสอน คือ 
ทรงสอนอย่างละมุนละม่อม, ทรงสอนอย่างเข้มงวดรุนแรง  และทรงสอนอย่างขอร้องวิงวอน๔๙ 
 ๔๔)  วันเพ็ญ  เขมะกนก  และวรำภรณ์  พูลสวัสดิ์  ได้น าเสนอไว้ในหนังสือหันหน้า
มาฟังกัน พุทธจิตตปัญญาคู่มือฝึกอบรมแนวสุนทรียสนทนาเพ่ือสร้างสุขอย่างตื่นรู้ ว่า ขั้นตอนการ
ฝึกอบรม  มีดังนี้คือ ขั้นตอนที่๑ การประเมินผลก่อนการอบรม กิจกรรมการเตรียมความพร้อมผู้เข้า
ฝึกอบรมเข้าสู่การฝึกอบรม ใช้หลักธรรมกัลยาณมิตร (การเรียนรู้ร่วมกัน)ในรูปแบบกลมกัลยาณมิตร  

                                                           
๔๘พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.๙), วิธีบูรณำกำรพระพุทธศำสนำกับศำสตร์สมัยใหม่

พระพุทธศำสนำกับควำมสมำนฉันท์แห่งชำติ,  (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗) 
หน้า ๑๖-๑๗. 

๔๙วศิน  อินทสระ,  พุทธวิธีในกำรสอน,  (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ธรรมดา, ๒๕๕๗) หน้า 
๑ -๕๗. 



 
 

 ๔ 

ขั้นตอนที่๒ ขั้นตอนวิเคราะห์ตนเองใช้หลักธรรม จริต ๖ เพ่ือการวิเคราะห์ตัวตน  โดยการสังเคราะห์
กิจกรรมเพ่ือการรู้จักและเกิดการยอมรับตนเองและการลดละตัวตน  ตามกระบวนการพุทธจิตต
ปัญญา  ขั้นตอนที่  การฝึกอบรมคุณธรรมใช้หลักธรรมโยนิโสมนสิการและไตรสิกขา สังเคราะห์
กิจกรรมด้วยกระบวนการพุทธจิตปัญญา เพ่ือการฝึกใคร่ครวญและการรับรู้อย่างลึกซึ้ง (Deep 
Sensing) ด้วยกิจกรรมการเล่าเรื่องประสบการณ์ตรงของผู้เข้าอบรม (Story Telling) เกี่ยวกับ
พฤติกรรมคุณธรรมเพ่ือการตื่นรู้ในบริบทของตนเอง เป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิม ที่เกิดการตระหนักใน
คุณธรรม  ๑) ความซื่อสัตย์สุจริต  ๒) ความอดทน   ) ความเพียร  ๔) การมีสติในการด าเนินชีวิต  
ขั้นตอนที่ ๔  ขั้นประเมินผลหลักการฝึกอบรม (Post Test) แนวทางการประเมินผล  การประเมินผล
การฝึกอบรมถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่บูรณาการอยู่ในกระบวนการฝึกอบรม  ประเมินจากที่ผู้เข้าอบรมให้
ความร่วมมือในการท ากิจกรรม การสะท้อนความรู้สึกในขณะท ากิจกรรมการ  ฝึกอบรม  การประเมิน
จากแบบสอบถามความคิดเห็นทั้งก่อนและหลังการอบรม รวมทั้งการประเมินจากการสัมภาษณ์ผู้เข้า
อบรมและผู้ใกล้ชิดด้วย การสะท้อนความคิด-การปฏิบัติ  (reflection-action)  ใช้การสัมภาษณ์แบบ
ไม่มีโครงสร้างและการสังเกตแบบมีส่วนร่วม โดยใช้หลักธรรมภาวนา ๔ สังเคราะห์กิจกรรมตาม
แนวคิดจิตตปัญญา๕๐ 

๔๕) พระมหำหรรษำ  ธมฺมหำโส (นิธิบุณยำกร)  ได้น าเสนอไว้ในหนังสือ  พุทธสันติ
วิธี  การบูรณาการหลักการและเครื่องมือจัดการความขัดแย้ง ว่าความจ าเป็นที่จะต้องใช้หลักการ 
“พุทธสันติวิธีบูรณาการ” เพ่ือที่จะพัฒนาบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในสังคม ให้มองเห็นผลเสียของความ
ขัดแย้งในเชิงลบว่าจะก่อให้เกิดการเผชิญหน้าโดยการทะเลาะวิวาทและท าร้ายซึ่งกันและกัน  ซึ่งการ
พัฒนาดังกล่าวจะท าให้เกิดกายกระดับจากภาวะ  หรือลักษณะของ“การไร้ศีล” ไปสู่ “การมีศีล”  ซึ่ง
เป็นสังคมที่พยายามจะหาทางออกให้แก่ความขัดแย้งอย่างสมานฉันท์  ไม่ท าร้าย  หรือเบียดเบียนซึ่ง
กันและกัน การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน แบ่งปัน  และเอ้ืออาทร  ต่อเพ่ือมนุษย์ (อธิศีล)  อันจะ
ส่งผลต่อสุขภาพจิต  คุณภาพของจิต  และสมรรถภาพของปัจเจกบุคคล  และสังคมให้อยู่กันอย่าง
สันติสุข  ไม่ถูกบีบคั้นด้วยปัจจัยเชิงลบต่างๆ (อธิจิต) และผลจากการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขทั้งในแง่
กายภาพ  จิตภาพในลักษณะดังกล่าวก็จะส่งผลให้เกิดการพัฒนาปัญญาตนเอง โดยการพินิจพิเคราะห์  
หรือรู้จักวางท่าทีในการที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนๆ ในสังคม และมองสรรพสิ่งต่าง 
ๆ  ที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง  อันเป็นการมองที่หลุดพ้นจากสภาวะของความเป็น“บวก หรือ “ลบ” 
ซึ่งจะท าให้มนุษย์ค้นพบความสุขในเชิงปัจเจก และเชิงสังคมอย่างแท้จริง (อธิปัญญา) ค าว่า “สันติ
วิธี” ตามนัยของ “พุทธสันติวิธี”  จึงหมายถึง “วิธีการในการจัดการความขัดแย้งที่ด ารงอยู่บนฐาน

                                                           
๕๐วันเพ็ญ  เขมะกนก และวราภรณ์  พูลสวัสดิ์ , หันหน้ำมำฟังกัน พุทธจิตตปัญญำคู่มือฝึกอบรม

แนวสุนทรียสนทนำเพ่ือสร้ำงสุขอย่ำงต่ืนรู้,  (กรุงเทพมหานคร : บริษัท บลูมมิ่ง  ไอเดีย  จ ากัด, ๒๕๕๗) หน้า ๘ -
๘๖. 



 
 

 ๕ 

ของการ “รู้  ตื่นและเบิกบาน” คือนักสันติวิธีในบริบทนี้ต้องเป็นผู้ที่มีปัญญาในการวิเคราะห์
สถานการณ์ความขัดแย้ง  และมีท่าทีต่อความขัดแย้งตามเกณฑ์ต่อไปนี้ คือ ๑) รู้  หมายถึงการรู้ว่า
อะไรควรอะไรไม่ควร อะไรดี อะไรชั่ว อะไรถูกและอะไรผิด อะไรสูง อะไรต่ า ๒) ตื่น หมายถึง  
ในขณะที่นักสันติวิธีเข้าไปมีส่วนในการจัดการความขัดแย้งนั้น  ค าถามคือนักสันติวิธีมีสภาพจิตของ
มนุษย์ตื่นจากการครอบง าของอคติ (Bias) มากน้อยเพียงใด  ) เบิกบาน หมายถึงนักสันติวิธีจะวาง
สภาพจิตของตนเองในขณะท าหน้าที่ให้เกิดความรู้สึก และรู้เท่าทันความจริงว่าเราก าลังปฏิบัติหน้าที่
เพ่ือมวลมนุษยชาติ๕๑ 

๔๖) กิตติทัศน์  ผกำทอง  ได้น าเสนอไว้ในหนังสือธรรมนิเทศ:หลักการเทศน์และการ
สื่อสาร  ได้เสนอเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพ (Personality) หมายถึง ภาวะแห่งความเป็นบุคคลของ
มนุษย์ได้แก่พฤติกรรมซึ่งเป็นองค์ประกอบอันส าคัญในการด ารงชีวิตมนุษย์  โดยนัยนี้  บุคลิกภาพ  จึง
มีคุณลักษณะเฉพาะของบุคคล  ซึ่งพอประมวลได้ดังนี้ ๑) ด้านร่างกาย  มีลักษณะ  สูง-ต่ า  ด า-ขาว  
อ้วน-ผอม แตกต่างกัน  ๒) ด้านจิตใจ  มีลักษณะ ใจดี-ใจร้าย ใจเข้มแข็ง-ใจเสาะ ใจเมตตา-ใจอ ามหิต  
แตกต่างกัน   ) ด้านสมองหรือสติปัญญา มีลักษณะ ฉลาด-โง่ ปฏิภาณไหวพริบ ปัญญามาก-ปัญญา
น้อย ปัญญาแข็ง-ปัญญานิ่ม  แตกต่างกัน  ๔) ด้านอารมณ์  มีลักษณะ  อารมณ์ดี-อารมณ์ร้าย  
อารมณ์รัก-อารมณ์ชัง แตกต่างกัน  ๕) ด้านวิถีชีวิต  มีลักษณะฟุ่มเฟือย-เรียบง่าย  สันโดษ-มักน้อย  
แตกต่างกัน ๖) ด้านสังคม  มีมนุษยสัมพันธ์  แบบจริงใจ-เสแสร้ง  ซื่อสัตย์สุจริต-ทุจริตคอร์รัปชั่น  
แตกต่างกัน  บุคลิกภาพเกี่ยวกับการพูด (Personality of speech) การพัฒนาบุคลิกภาพในการพูด
ให้มีประสิทธิภาพ  จ าเป็นต้องทบทวนวัตถุประสงค์ให้ขึ้นใจ  คือพูดเพ่ือให้เกิดความรู้  พูดเพ่ือให้เกิด
ความเข้าใจ  พูดเพ่ือระบายอารมณ์  พูดเพ่ือเกิดความเพลิดเพลิน  พูดเพ่ือให้ผู้ฟังซักถามข้อสงสัย  
พูดเพ่ือเร้าใจและกระตุ้นอารมณ์ และพูดเพ่ือจูงใจและกระตุ้นอารมณ์  ดังนั้นการพัฒนาบุคลิกภาพใน
การพูด  โดยเฉพาะการพูดเพ่ือกานสื่อสารธรรม  ซึ่งเรียกว่า การเทศน์ หรือการแสดงธรรม จึงมีหลัก
ปฏิบัติดังนี้ ๑) ต้องพูดเท่าที่เวลาก าหนด ๒) ก าหนดกรอบหรือเนื้อหาให้ตรงประเด็น  ) แสวงหา
ข้อเท็จจริงส าหรับอ้างอิง  ๔) ขณะพูดหรือเทศน์ต้องส ารวม ๕) การข้ึนและลงจากเวทีหรือธรรมมาสน์  
และ ๖) พูดหรือเทศน์มุ่งให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟัง  บุคลิกภาพของการพูดจึงมีลักษณะดุจจรรยาบรรณ
หรือคณุธรรมของนักพูด ซึ่งนอกจากบุคลิกภาพเชิงวัตถุประสงค์ และบุคลิกภาพเชิงปฏิบัติของนักพูด
หรือนักเทศน์ ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น ยังมีกฎหรือจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของนักพูดอีก ๕ ข้อ  คือ  
เตรียมการดี มีความรับผิดชอบ ตอบสนองเต็มที่ ไม่มีบิดเบือน ข้อคิดสร้างสรรค์๕๒   

                                                           
๕๑พระมหาหรรษา  ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร), พุทธสันติวิธี กำรบูรณำกำรหลักกำรและเคร่ืองมือ

จัดกำรควำมขัดแย้ง,  (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗) หน้า  ๖๑- ๖๕. 
๕๒กิตติทัศน์  ผกาทอง,  ธรรมนิเทศ:หลักกำรเทศน์และกำรสื่อสำร, (กรุงเทพมหานคร : โอ.เอส.พริ้

นติ้ง  เฮ้าส์, ๒๕๕๘),  หน้า  ๔๕-๕๒. 



 
 

 ๖ 

๔๗) ชัยวัฒน์  สุทธิรัตน์  ได้น าเสนอในหนังสือ ๘๐ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ พบว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมกลุ่ม (Group process) ต้องอาศัยการ
ท างานเป็นกลุ่ม ซึ่งหมายถึงการที่บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปร่วมกันปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งโดยมี
เป้าหมายร่วมกันและทุกคนในกลุ่มมีบทบาทในการช่วยด าเนินงานกลุ่ม มีการติดต่อสื่อสาร 
ประสานงาน และตัดสินใจร่วมกัน เพ่ือให้งานบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายเพ่ือประโยชน์ของกลุ่ม  
ความส าคัญของกลุ่มจึงสามารถแบ่งออก ๕ ประการ คือ ๑) มนุษย์ทุกคนมีความจ ากัดด้านพลัง การ
ท างานเป็นกลุ่มเป็นเรื่องซับซ้อน จึงต้องช่วยกันท างานช่วยกันคิดในการแก้ปัญหาร่วมกัน ๒) มนุษย์
เป็นสัตว์สังคม ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน  ) ลักษณะสังคมปัจจุบันเป็นสังคมที่ต้องพ่ึงพาอาศัยกันและ
กัน หากไม่สามารถท างานร่วมกันได้จะเกิดปัญหาทุกระดับ ๔) การท างานเป็นกลุ่มให้ผลดีมากกว่า
การท างานเชิงเดี่ยว มีพลังมากกว่า ๕) การมีโอกาสได้ท างานร่วมกันนั้นเราได้เรียนรู้จากผู้อ่ืน ท าให้
เกิดความงอกงามในการท างานร่วมกัน๕    

๔๘) พระครูศรีสุนทรและพระครูวินัยธรสุรัฐ สิริปุญฺโญ   ได้น าเสนอในหนังสือธรรม
นิเทศ หลักการและวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พบว่า ค าว่ าการเผยแผ่เป็นการประกาศ
พระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าทรงเริ่มงานประกาศพระพุทธศาสนาหลังจากตรัสรู้ได้ ๒ เดือน ด้วยการ
แสดงปฐมเทศนาธัมมจักรกัปปวัตนสูตรโปรดปัญจวัคคีย์ ถือว่าเป็นสร้างพระนักเผยแผ่ หรือวิทยากร
ต้นแบบรุ่นแรกของโลก จากนั้นพระพุทธเจ้าทรงแสดงหลักการที่เกื้อกูลในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
ด้วยการแสดงโอวาทปาติโมกข์ ซึ่งเป็นหลักค าสอนส าคัญของพระพุทธศาสนาเป็นหัวใจส าคัญส าคัญ
ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา   หลัก คือหลักการ   อุดมการณ์๔  วิธีการ๖ เพ่ือการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาให้เกิดสันติสุข โดยยึดตัวผู้เผยแผ่เป็นหลักส าคัญ๕๔  
 ๔๙) พระมหำศุภกิจ  สุภกิจฺโจ (ภักดีแสน)  ได้น าเสนอไว้ในหนังสือ  พุทธจักรโลก
ร่มเย็นดับเข็ญได้ด้วยศาสนา  นิตยสารรายเดือน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย        
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักไตรสิกขา ถึงแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลัก    
พุทธศาสนา ก่อให้เกิดการพัฒนาแบบยั่งยืนเนื่องจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจซึ่งได้แก่  
ความรู้สึกนึกคิด  ซึ่งเป็นสิ่งที่มีบทบาทส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรม ความประพฤติ  หรือ
ลักษณะนิสัยของแต่ละบุคคล และผลจากการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ดังกล่าว ย่อมก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อบุคคลและองค์กรสังคมโดยรวมตลอดจนถึงประเทศชาติบ้านเมืองในอนาคตต่อไปอย่าง
ยั่งยืน คือ   

                                                           
๕ ชัยวัฒน์   สุทธิรัตน์, ๘๐ นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ, พี บาลานซ์ดีไซด์

แอนปริ้นติ้ง, (ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  ๒๕๕๘), หน้า ๒๑๘-๒๒๐. 
๕๔พระครูศรีสุนทรและพระครูวินัยธรสุรัฐ สิริปุญฺโญ, ธรรมนิเทศ, โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย,  ๒๕๕๘), หน้า  ๔๖-๕๐. 



 
 

 ๗ 

 ๑) แนวทางการพัฒนาตามหลักพุทธธรรม  ซึ่งใช้มรรคมีองค์ ๘ หรือไตรสิกขา (ศีล  
สมาธิ  และปัญญา) เป็นแนวทางในการพัฒนาจะมีแนวทางส าคัญ  คือ แนวทางของการใช้ “ศีล” น า
การพัฒนาเป็นการใช้ศีลเป็นจุดเริ่มต้น เป็นแนวทางปฏิบัติให้แก่ผู้ถูกพัฒนา แนวทางที่สองคือ การใช้ 
“สมาธิ” เป็นจุดเน้นในการพัฒนา และแนวทางท่ีสามคือการใช้ “ปัญญา” เป็นแนวทางจุดเน้นในการ
พัฒนา  แนวทางท้ังสามจะต้องสอดคล้องกับเป้าหมายลักษณะและความพร้อมของกลุ่มเป้าหมาย 
 ๒) หลักสูตรการพัฒนา  การก าหนดหลักสูตรเพ่ือการพัฒนาจะประกอบด้วยการหา
ความจ าเป็นในการฝึกอบรมขององค์การ ความจ าเป็นของงาน  และความจ าเป็นของบุคคล         
การก าหนดวัตถุประสงค์ในด้านการพัฒนาทักษะความรู้หรือทัศนคติ  ค่านิยม  วิสัยทัศน์  การก าหนด
หลักสูตรให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ระยะเวลาการจัดและด าเนินการฝึกอบรม และระยะเวลาใน
การประเมินผลการอบรม การก าหนดหลักสูตรจึงเป็นหน้าที่ที่ส าคัญของผู้ที่จะเป็นวิทยากรทั้งที่เป็น
ฆราวาสหรือพระภิกษุ  ที่จะต้องเรียนรูในการออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้องกับผู้เรียน กับรูปแบบ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนาที่องค์การก าหนด รวมทั้งปัจจัยแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอกองค์การ  เมื่อก าหนดแนวทางการพัฒนาและหลักสูตรได้แล้วเทคนิคการฝึกอบรม
ก็จะเป็นเครื่องมือที่จะต้องพิจารณาต่อไป 
  ) เทคนิคการฝึกอบรมพัฒนา จากองค์ความรู้ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กระแส
หลักคือ ทฤษฎีทางจิตวิทยา พฤติกรรมศาสตร์ต่างๆ ที่น ามาพิจารณาใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เชิงพุทธ  โดยมีทฤษฎีการเรียนรู้คือ ทฤษฎีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่  การเรียนรู้จากประสบการณ์   และ
การเรียนรู้ตามหลักโอวาทปาติโมกข์   
 ๔) การประเมินผลหลักสูตรการพัฒนา จะท าให้หลักสูตรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากขึ้น  ประเด็นที่จะต้องมีการประเมิน ตามหลักพุทธธรรมประเมินโดยใช้หลักภาวนา ๔ กล่าวคือ  
กายภาวนา ศีลภาวนา จิตตภาวนา  และปัญญาภาวนา   
 ๕) การประเมินผลภาพรวมของการพัฒนา  เพ่ือประเมินว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
โดยภาพรวมประสบความส าเร็จบรรลุเป้าหมายเพียงใด และมีประสิทธิภาพเพียงใด  บุคลากรของ
องค์การมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามหลักไตรสิกขา  คือมีศีล  สมาธิ  และปัญญาสัมมาทิฐิมาขึ้น
หรือไม่๕๕ 

๕๐) สถำบันพระปกเกล้ำ ได้น าเสนอไว้ในหนังสือหลักสูตรและคู่มือหลักสูตรวิทยากร
ตัวคูณพัฒนายุติธรรมชุมชน  หลักการและพ้ืนฐานการเป็นวิทยากรแต่เดิมมาวิทยากรมีบทบาทและ
หน้าที่เสมือนตัวกลางที่คอยเชื่อมโยงและประสานความคิด  ความเข้าใจระหว่างเนื้อหาสาระที่

                                                           
๕๕พระมหาศุภกิจ  สุภกิจฺโจ (ภักดีแสน), กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ตำมหลักไตรสิกขำ : พุทธจักร 

โลกร่มเย็นดับเข็ญได้ด้วยศำสนำ ปีที่  ๖๙  ฉบับท่ี  ๖ มิถุนำยน  ๒๕๕๘,  (พระนครศรีอยุธยา : โรงพิมพ์มหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘) หน้า ๕๒-๕๘. 



 
 

 ๘ 

ต้องการจะบรรยายกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้มีความสอดคล้องต้องกันเป็นอันหนึ่งอันเดียว  รวมทั้ง
คอยชี้แนะและแก้ปัญหาต่างๆ  ให้แก่ผู้รับการฝึกอบรมอีกด้วย  ทั้งนี้เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ของการฝึกอบรมที่ก าหนดไว้  ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าการบรรยายหรือการฝึกอบรมในห้วงระยะเวลาที่
ผ่านมาจะถือเอาเนื้อหาความรู้ของเรื่องที่จะบรรยายหรือฝึกอบรมเป็นหลัก  จึงจ าเป็นต้องเชิญ
วิทยากรที่มีความรู้ในเนื้อหาของเรื่องดังกล่าวมาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้  ดังนั้นการฝึกอบรมในสมัยที่
ผ่านมาวิทยาการจึงมีฐานะเป็นศูนย์กลางของการฝึกอบรมอย่างแท้จริง  แต่ในปัจจุบันนี้เนื้อหาสาระ
อาจเกิดขึ้นได้หลายทางอาจจะไม่จ าเป็นจะต้องได้รับการถ่ายทอดโดยตรงจากวิทยากรก็ได้  วิทยากร
จึงต้องปรับวิธีในการถ่ายทอดความรู้จากที่ตนเป็นศูนย์กลางมาเป็นการให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็น
ศูนย์กลางโดยให้ได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติจริงและมีส่วนร่วมในการฝึกอบรมผ่านกิจกรรมฝึกอบรมต่างๆ  
เป็นระยะๆ ตามความเหมาะสม  การมีส่วนร่วมในการฝึกอบรมโดยลักษณะดังกล่าวจะช่วยให้ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมมีความสนุกสนาน  มีความสุขกับการเรียนรู้และผูกพันกับการฝึกอบรมเป็นอย่างดี      
แต่ในการเตรียมเนื้อหาและกิจกรรมที่เหมาะสมสอดคล้องกับการฝึกอบรมจะเป็นภารกิจของวิทยากร  
ดังนั้น  วิทยากรจึงต้องการเอาใจใส่ในกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคคลด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ  เป็นกิจกรรมประเภทหนึ่งที่วิทยากรควรจะน าไปใช้ในการฝึกอบรม  
เพราะเป็นกิจกรรมที่จะช่วยผ่อนคลายความเครียดทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  รวมทั้งสามารถจะ
ปลูกฝังและสร้างเสริมจิตใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ยอมรับใน กฎ กติกา  มารยาท  ของส่วนรวม  
เกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลินตลอดจนได้ข้อคิดต่างๆ๕๖     
 ๕๑) ไพรินทร์  โชติสกุลรัตน์และนริศ มณีขำว ได้แปลและเรียบเรียงไว้ในหนังสือ
สื่อสารสร้างสันติ การสื่อสาร หรือ Nonviolent  Communication ค้นคิดโดย ดร.มาร์แชล โรเซน
เบิร์ก (Marshall Rosenberg) ซึ่งการสื่อสารช่วยให้เราเข้าถึงความกรุณา สร้างความเข้าใจในตัวเอง
และผู้อ่ืนได้อย่าลึกซ้ึงน าไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้อ่ืน และเปลี่ยนความขัดแย้งให้เป็นความ
เข้าใจ ความร่วมมือ และพลังสร้างสรรค์  หัวข้อการสื่อสารให้ผู้อื่นรับรู้อย่างจริงใจ ว่าในการสื่อสารให้
ผู้อ่ืนรับรู้ถึงความรู้สึกและความต้องการของเรา การสื่อสารอย่างสันติเสนอให้ใช้องค์ประกอบ ๔  
ประการ เพ่ือช่วยให้การสื่อสารของเราชัดเจน สื่อถึงความต้องการอย่างแท้จริงและเป็นไปอย่างสันติ  
องค์ประกอบทั้งสี่นี้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้น  ในการสื่อสารจริงไม่จ าเป็นต้องพูดตามขั้นตอน สามารถ
ประยุกต์ใช้ได้ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์และตามความถนัด องค์ประกอบ ๔ ประการของ
การสื่อสารอยา่งสันติ  คือ  ๑) การสังเกต  ๒) ความรู้สึก   ) ความต้องการ   ๔) การขอร้อง๕๗ 

                                                           
๕๖สถาบันพระปกเกล้า, หลักสูตรและคู่มือหลักสูตรวิทยำกรตัวคูณพัฒนำยุติธรรมชุมชน , 

(กรุงเทพมหานคร : สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๕๘),  หน้าท่ี  ๕๒๔-๕๒๕. 
๕๗ไพรินทร์  โชติสกุลรัตน์  นริศ มณีขาว,  สื่อสำรสร้ำงสันติ,  (นครปฐม : สถาบันสิทธิมนุษยชนและ

สันติศึกษา, ๒๕๕๙) หน้า ๒ - ๔. 



 
 

 ๙ 

 ๕๒) สถำบันพัฒนำพระวิทยำกร ได้น าเสนอไว้ในหนังสือคัมภีร์พระวิทยากร หลักสูตร
พระวิทยากรบรรยายธรรม ว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นการท างานให้มนุษย์มีความเจริญ     
มีศักยภาพมากขึ้นจนกลายเป็นทรัพยากรที่มีค่าในสังคมและประเทศ แนวทางการบริหารทรัพยากร
มนุษย์นั้นสามารถแบ่งออก   ประการ คือ ๑) การฝึกอบรม (Training)  เป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการ
เรียนรู้มุ่งเน้นเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน (Present job) เป้าหมายคือ การยกระดับความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ ๒) การศึกษา (Education) เป็นวิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยตรงเพราะ
การศึกษาเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติ เป็นการปรับตัวทุกๆ ด้าน การศึกษาเป็นการเตรียม
ความพร้อมสู่อนาคต (Future job) เพ่ือความพร้อมต่อความต้องการในอนาคต  ) การพัฒนา 
(Development) เป็นกระบวนการปรับปรุงองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งเน้น
ที่ตัวงาน (no focus on job) มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามองค์กรต้องการ จึงต้อง
อาศัยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพุทธศาสตร์ (Buddhism Perspective for HRD) โดย
การใช้เครื่องมือการฝึกอบรมพัฒนาตามหลักพระพุทธศาสนาคือ กายภาวนา ศีลภาวนา จิตตภาวนา 
และ ปัญญาภาวนา ซึ่งมีรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เช่น การบรรยาย การใช้ กรณีศึกษา    
การใช้เกมหรือ กิจกรรม  การแสดงบทบาทสมมติ  การใช้เหตุการณ์จ าลอง  การอภิปราย การเรียนรู้
แบบใช้ค าถาม ซึ่งจะต้องศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult  Learning  Theories) ว่าผู้ใหญ่มี
การเรียนรู้อย่างไร  วิทยากรจะต้องวิเคราะห์แนวทางการบรรยาย ซึ่ง วิทยากรฝึกอบรมนั้น มี ๔ 
แนวทาง คือ ๑) แนววิชาการ เน้นสาระเป็นหลัก  ๒) แนวทอล์กโชว์ เน้นความบันเทิงสนุกสนานเป็น
ที่ตั้ง  ) แนวกิจกรรม เน้นการเรียนรู้โดยใช้สื่อกิจกรรมเป็นตัวน าเหมาะสมกับการพัฒนาองค์กร     
๔) แนวผสมผสาน เน้นการประยุกต์บูรณาการเข้าด้วยกันเพ่ือเหมาะสมกับแต่ละองค์กร  พุทธวิธีเพ่ือ
การเป็นสุดยอดพระวิทยากรจะต้อง “ชี้แจงให้เห็นชัด  ชวนใจให้ปฏิบัติ  เร้าใจให้กล้า  ท าใจให้ร่า
เริง” วิทยากรยุคใหม่จึงต้องเป็นพหูสูต คือ ฟังมามาก จนจ าได้  ใช้คล่องปาก  ท่องขึ้นใจ  ได้ลึกซึ้ง  
ประธานกลุ่มใต้ร่มพุทธธรรมจึงกล่าวว่า “พูดเรื่องยากให้คนฟังยาก มันง่ายใครก็ท าได้ แต่พูดเรื่องยาก
ให้คนเข้าใจง่าย ต้องใช้วิทยากรมืออาชีพเท่านั้น”๕๘   

สรุป จากการทบทวนวรรณกรรมเอกสารต าราที่เกี่ยวข้องจ านวน ๕๒ เรื่อง เป็นการ
ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับประเด็น ที่เกี่ยวข้องพบว่า  แนวคิดที่เกี่ยวข้องในการพัฒนารูปแบบการ
พัฒนาวิทยากร  คือแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่เป็นกรอบส าคัญในการพัฒนา มีเป้าหมายใน
การพัฒนาคือ การเพ่ิมประสิทธิภาพและสุขภาพขององค์กร โดยให้ความส าคัญกับการฝึกอบรมว่าเป็น
วิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ง่าย ใช้เวลาสั้น วัตถุประสงค์ชัดเจน วัดผลได้น่าเชื่อถือ และสามารถ
จัดให้คนเป็นจ านวนมากได้วิทยากรที่พึงประสงค์ คุณสมบัติดังนี้คือ มีควำมรู้เป็นผู้มีความรู้ดีในสิ่งที่
                                                           

๕๘สถาบันพัฒนาวิทยากร ,  คัมภี ร์พระวิทยำกร หลักสูตรพระวิทยำกรบรรยำยธรรม , 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์เทพเพ็ญวานิสย์, ๒๕๖๐) หน้า  -๕๕. 



 
 

๔๐ 

จะพูด  บุคลิกภำพดีเป็นลักษณะที่บ่งบอกถึงความน่าเชื่อถือภายนอกซึ่งบุคลิกดีจะประกอบด้วย  
ด้านร่างกาย  ด้านจิตใจ ด้านสมองหรือสติปัญญา  ด้านอารมณ์  ด้านวิถีชีวิตและด้านสังคม สื่อสำรดี
โดยมีแบบอย่างคือพระพุทธเจ้า  ต้นแบบคือ  รู้บทบำทสิ่งที่ท าให้วิทยากรสามารถดึงความสนใจของ
ผู้ฟัง หรือผู้เข้าอบรมได้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทได้ดี ซ่ึงบทบาทที่ส าคัญของวิทยากร  คือไม่ใช่ผู้สอน
แต่เป็นผู้อ านวยการเรียนรู้ ใช้เทคโนโลยีเป็นต้องน าสื่อสมัยสมัยมาใช้  การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้า
มาจะท าให้เนื้อหาน่าสนใจ  ไม่น่าเบื่อ  ดังนั้นหากวิทยากรควรจะใช้เทคโนโลยีเป็นบ้าง เน้นกิจกรรม
วิทยากรที่จะเป็นวิทยากรธรรมะโอดีจะต้องเป็นวิทยากรที่สามารถท ากิจกรรมในการอบรม ไม่เพียง
การบรรยายอย่างเดียว  แต่ให้ผู้เข้าอบรมเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนรู้  น ำหลักธรรมประกอบการ
น าหลักธรรมมาแทรกในกิจกรรมจะท าให้การอบรม มีสาระมากขึ้น ดังสโลแกนของธรรมะโอดี “สนุก
มีสาระ” หลักธรรมที่ใช้ในการพัฒนาฝึกอบรมคือ ภำวนำ ๔ คือ กายภาวนา ศีลภาวนา จิตตภาวนา 
และ ปัญญาภาวนา มรรคมีองค์๘  หรือไตรสิกขำ ศีล สมาธิ และปัญญา  มีเทคนิควิธีการสอน       
มีหลายประการที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมคือ การสอนโดยการ
สร้างศรัทธาและโยนิโสมนสิกา การเรียนรู้ผ่านกระบวนการ หรือวิทยากรกระบวนการ (Facilitator) 
การบรรยาย การอภิปรายกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ การแสดงบทบาทสมมุติ การจับคู่สนทนา การระดม
สมอง การท ากิจกรรมการมีส่วนร่วมและการเล่นเกมส์ต่างๆ จากข้อสรุปดังกล่าว ท าให้น ามาพัฒนา
รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบธรรมะโอดี น ามาเป็นเครื่องมือการจัดการความขัดแย้งด้วยพุทธ
สันติวิธีต่อไป 

 

๑.๖.๒  งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ผู้ศึกษาได้ทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 
๑) พระมหำหรรษำ ธมฺมหำโส (นิธิบุณยำกร) ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดการความ

ขัดแย้งโดยพุทธสันติวิธี กรณีลุ่มแม่น้ าตาช้าง จังหวัดเชียงใหม่”ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการจัดการ
ความขัดแย้งโดยพุทธสันติวิธีตามที่ปรากฏในคัมภีร์พระไตรปิฎกและอรรถกถา พระพุทธศาสนามอง
ว่าความขัดแย้งจัดได้ว่าเป็นทุกข์ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งพระพุทธศาสนายอมรับว่าเกิดจากการ
ท างานร่วมกันระหว่างปัจจัยภายในคือ กุศลมูล และอกุศลมูล รวมถึงตัณหา ทิฐิและมานะ รวมกับ
ปัจจัยภายนอกคือข้อเท็จจริง ความสัมพันธ์ ผลประโยชน์ ค่านิยม และโครงสร้าง พระพุทธเจ้าจึงได้
เสนอชุดของสันติวิธีในการจัดการความขัดแย้งประกอบด้วยการเจรจากันเอง การไกล่เกลี่ยคนกลาง 
การตั้งคณะกรรมการไต่สวน การพิจารณาคดีโดยสังฆสภา ซึ่งกลยุทธ์ประกอบด้วยการตัดสินโดยการ
เงียบ การใช้เสียงข้างมาก การโน้มน้าว  การขัดแย้งในลุ่มแม่น้ าแม่ตาช้างเป็นความขัดแย้งแย่งชิง
ทรัพยากรน้ า จึงมีการจัดการความขัดแย้งด้วยการเจรจากันเอง การเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลาง       
และสร้างการมีส่วนร่วม จนท าให้การแย่งชิงน้ าด าเนินไปสู่การแบ่งปัน จากการบูรณาการรูปแบบการ



 
 

๔๑ 

จัดการความขัดแย้งมิติต่างๆ ลุ่มแม่น้ าตาช้างท าให้พบรูปแบบการจัดการความขัดแย้งโดยพุทธสันติวิธี
เชิงบูรณาการที่มีชื่อว่า“ธัมมิกมัชฌิมวิธี”หมายถึงวิธีแบบกลางๆหรือข้อปฏิบัติแบบกลาง(มัชฌิมวิธี)๕๙   

๒) พระสุนทร   รตนปญฺโญ (มติยำภักดิ์)  ได้วิจัยเรื่อง “การศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการ
ใช้ภาษาในการสื่อสารเพ่ือการเผยแผ่ธรรมะในยุคปัจจุบัน” ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาหลักที่พบจาก
พระสงฆ์ คือ ๑) พระสงฆ์มีโอกาสเทศนาน้อย  ๒) พระสงฆ์ขาดประสบการณ์และขาดความมั่นใจ   
 ) ขาดความรู้วิทยาการสื่อสารยุคใหม่  ๔) ไม่เข้าใจหลักธรรมอย่างลึกซึ้ง  ๕) ขาดความรู้ด้านภาษา
ยุคใหม่เพ่ือการเข้าใจง่าย ฉะนั้นแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องภาษาในการสื่อสารธรรมะ คือ 
พระสงฆ์ต้องศึกษาเรื่องภาษาธรรมะของตนเองให้แตกฉาน ในขณะเดียวกันควรศึกษาภาษาท้องถิ่นที่
ตัวเองจะไปยังถิ่นที่นั้นๆ ให้เข้าใจบ้าง  ศึกษาเรียนรู้บริบททางสังคมให้กว้าง เพ่ือจะได้มองเห็น
ทัศนคติ พฤติกรรมของสังคมนั้นๆว่าเป็นอย่างไร ศึกษาเรียนรู้วิธีการสื่อสาร วิทยาการโลกยุคใหม่ให้
ทัน เพ่ือปรับประยุกต์ในการน าเสนอ ปรับปรุงภาษาในการถ่ายทอดให้เป็นภาษาง่ายๆ ที่บุคคลทั่วไป
เข้าใจ โดยผู้เผยแผ่ธรรมควรศึกษาเรียนรู้ให้มาก รู้ทันโลกยุคใหม่ และในขณะเดียวกันควรปฏิบัติธรรม
ให้เกิดปัญญาอย่างแท้จริง๖๐ 

๓) จักรกฤษ  สุริโยปกำร  ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบและกระบวนการพัฒนาครูตามหลัก
พุทธบูรณาการ”  ผลการวิจัยพบว่า ครูเป็นผู้อบรมถ่ายทอดจิตวิญญาณที่ดีให้แก่ศิษย์เป็นบุคคลที่ดี
ของสังคม  การพัฒนาวิชาชีพครูให้เป็นอาชีพที่สังคมยอมรับนับถือและน าไปสู่คุณภาพที่ได้มาตรฐาน
เป็นที่พึงพอใจของสังคม แนวคิดและกระบวนการพัฒนาครูตามหลักของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประกอบด้วย ๔ ด้าน คือ ๑) ด้านคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ประกอบด้วย จรรยาบรรณต่อ
ตนเอง  วิชาชีพ  ผู้รับบริการ  ผู้ร่วมประกอบวิชาชีพและสังคม ๒) ด้านความรู้ประสบการณ์วิชาชีพ  
มีความสามารถทางวิชาชีพครู  จัดการเรียนการสอน  ) ด้านบุคลิกภาพของความเป็นครู 
ประกอบด้วย  ความถึงพร้อมด้านสุขภาพ อารมณ์ เชาว์ปัญญา เผชิญฟันฝ่ากับอุปสรรคและ  ๔) ด้าน
ภาวะผู้น าการพัฒนาการศึกษา  เป็นผู้น าทางวิชาการ  และการเปลี่ยนแปลง 

ส าหรับแนวคิดและกระบวนการพัฒนาครูตามหลักพระพุทธศาสนา  ได้จัดให้ครูเป็นผู้
หนักแน่นทางด้านปัญญา  ความรู้  ความประพฤติ  และอารมณ์เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นที่พ่ึงของ
ผู้อ่ืนได้  โดยยกย่องพระพุทธเจ้าเป็นพระบรมครูของโลก  เน้นความเป็นผู้ ถึงพร้อมด้วยวิชชาและ

                                                           
๕๙พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธบุณยากร),  “รูปแบบการจัดการความขัดแย้งโดยพุทธสันติวิธี กรณี

ลุ่มน้ าแม่ตาช้าง จังหวัดเชียงใหม่”, ดุษฎีนิพนธ์พุทธศำสตรดุษฎีบัณฑิต (พระพุทธศำสนำ), (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗) บทคัดย่อ. 

๖๐ พระสุนทร  รตนปญฺโญ (มติยาภักดิ์), “การศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการใช้ภาษาในการสื่อสารเพื่อการ
เผยแผ่ธรรมะในยุคปัจจุบัน”, วิทยำนิพนธ์พุทธศำสตรมหำบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย:  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘), บทคัดย่อ. 



 
 

๔๒ 

จรณะ  โดยการใช้หลักพัฒนาครูตามแนวทางภาวนา ๔ ได้แก่  ๑) กายภาวนาคือ การเจริญกาย
พัฒนากาย  การฝึกอบรม  ให้รู้จักติดต่อเกี่ยวกับสิ่งทั้งหลายภายนอกทางอินทรีย์ทั้งหาด้วยดี         
๒) ศีลภาวนา  คือการเจริญศีล พัฒนาความประพฤติ  การฝึกอบรมศีล ให้ตั้งอยู่ในระเบียบวินัย     
ไม่เบียดเบียนหรือก่อความเดือดร้อยเสียหาย  ) จิตตภาวนา คือการเจริญจิต  พัฒนาจิต            
การฝึกอบรมจิตใจ  ให้เข้มแข็งมั่นคงเจริญงอกงามด้วยคุณธรรม  ๔) ปัญญาภาวนา  คือการเจริญ
ปัญญา  พัฒนาปัญญา  การฝึกอบรมปัญญา ให้รู้เข้าใจสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริง  รู้เท่าทันเห็นแจ้งโลก
และชีวิตตามสภาวะ ในขณะเดียวกันรูปแบบและกระบวนการพัฒนาครูตามหลักพุทธบูรณาการ  
พบว่าควรประกอบด้วยหลักการ   ด้าน คือ 

๑) ด้านการครองตน  ครูควรมีวิชาการมีความรู้อย่างถ่องแท้  ตามหลักของไตรสิกขา    
มีวิญญาณ  ความเป็นครูตามหลักของจรณะ  มีหลักธรรมอันท าให้งาม  มีหลักโลกธรรมบาล  มีหลัก
พรหมวิหาร  มีหลักอิทธิบาท  มีหลักสัปปุริสธรรม  มีหลักอัปปมาทธรรม และหลักภาวนา ๔   

๒) ด้านการครองคน  ครูควรมีหลัก  พัฒนาครูด้านคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
ตามหลักอคติ  หลักสังคหวัตถุ และทิศ ๖   

 ) ด้านการครองงาน ครูควรปฏิบัติงานในหน้าที่วิชาชีพครูด้านวิชาการ  ความรู้
ประสบการณ์ในวิชาชีพ  มีความสามารถในการวิเคราะห์บริบทการจัดการศึกษา  ตามหลักวิชชา  
หลักเทศกธรรม ตามหลักลีลาการสอน ตามหลักมรรค๘  ดังนั้นรูปแบบและกระบวนการพัฒนาครู
ตามหลักพุทธบูรณาการ ท าให้ครูเป็นผู้ใฝ่ใจศึกษาหาความรู้ความช านาญและหาประสบการณ์ใหม่ๆ  
อยู่เสมอเพ่ือให้ทันโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง และท าให้ครูมีหลักธรรมประจ าใจ  ประพฤติตนให้อยู่ใน
กรอบศีลธรรมจรรยาที่สังคมยอมรับ๖๑ 
 ๔) ขันทอง  วัฒนะประดิษฐ์  ได้วิจัยเรื่อง “กระบวนการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติ
ตามศีล ๕” ผลการวิจัยพบว่า ชุดฝึกอบรมกระบวนการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติตามหลักศีล ๕  
ส าหรับผู้น าด้วยหลัก K A M คือ ท าให้เกิดการเรียนรู้ (Knowledge) เกิดความเข้าใจ (Attitude 
Positive Thinking)และมีแรงจูงใจตามหลักพระพุทธศาสนาในการรักษาศีล (Motivation 
According to Buddhist’ Concept) ด้านของเนื้อหาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ประกอบด้วย  
๑) การเรียนรู้กลุ่มเสริมสร้างศรัทธามี ๖  กิจกรรมย่อย ๒) การเรียนรู้กลุ่มโยนิโสมนสิการมี ๑๐ 
กิจกรรมย่อย  และ )การเรียนรู้กลุ่มเสริมสร้างสติ ด้านรูปกิจกรรมที่น ามาใช้ในการจัดกิจกรรมด้วย
หลัก 2R  ๒S  ๒D  ได้แก่ เกมนันทนาการ,บทบาทสมมุติ, เรื่องเล่า,การฝึกเจริญสติ, การอภิปราย, 
ธรรมะในภาพยนตร์และเพลง ผลการทดลองใช้ชุดฝึกอบรมพบว่า ผู้น าที่เข้าอบรมมีคะแนนเฉลี่ยของ

                                                           
๖๑จักรกฤษ  สุริ โยปการ,  “รูปแบบและกระบวนการพัฒนาครูตามหลักพุทธบูรณาการ”,  

วิทยำนิพนธ์พุทธศำสตรมหำบัณฑิต (พระพุทธศำสนำ), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๕) บทคัดย่อ. 



 
 

๔  

แรงจูงใจในการปฏิบัติตามหลักศีล๕ โดยแยกตามศีลแต่ละข้อ  และโดยรวมทั้ง ๕ ข้อ หลังการทดลอง  
มีคะแนนสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.๐๕  ผู้น าที่เข้าอบรมมีความตั้งใจ 
ความพยายาม  ความเอาใจใส่ และใช้ปัญญาพิจารณาไตร่ตรองในการรักษาศีล ๕ มากขึ้น           
เกิดความเห็นถูกและมีจิตส านึกเห็นคุณค่าของศีล มีทัศนคติบวกในการด าเนินชีวิต สรุปได้ว่า        
ชุดฝึกอบรมสามารถน าท าให้ผู้น ามีแรงจูงใจในการปฏิบัติตามหลักศีล๕ มากขึ้น๖๒ 

๕) ช่อผกำ  วิริยำนนท์  ได้วิจัยเรื่อง “ศิลปะการสื่อสารของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เพ่ือให้ผู้อ่ืนพ้นทุกข์” ผลการวิจัยพบว่า ศิลปะการสื่อสารเพ่ือให้ผู้อ่ืนพ้นทุกข์ของพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้า มีศิลปะวิธีเปลี่ยนใจผู้ที่สื่อสารด้วยให้มีศรัทธาต่อพระองค์ เรียกว่า “ศิลปะวิธีในการทลาย
ก าแพง” ซึ่งแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ ๑) ศิลปะวิธีในการทลายก าแพงกั้นความศรัทธา ประกอบด้วย 
การวิเคราะห์ผู้ฟังอย่างลึกซึ้ง การเลือกสรรศิลปะวิธีในการสื่อสารอย่างผสมผสานให้เหมาะสมเป็น
รายบุคคล  และการประเมินผล การปรับเปลี่ยนศิลปะวิธีอยู่ตลอดเวลา ซึ่งการทลายก าแพงนี้เป็น
กระบวนการทางศรัทธา ๒) ศิลปะวิธีในการทลายก าแพงกั้นการพ้นทุกข์ ประกอบด้วย   ขั้นตอน
เช่นเดียวกับข้อแรก  แต่เพิ่มเติมในส่วนท้ายคือ การประเมินหาจังหวะเวลาที่ผู้ฟังมีอินทรีย์เหมาะสมที่
จะรับเนื้อหาธรรมที่เข้มข้น  ซึ่งการทลายก าแพงนี้เป็นกระบวนการทางปัญญา การน า“ศิลปะวิธีใน
การทลายก าแพง”  ไปใช้จริงในยุคปัจจุบัน แบ่งระดับความรู้ที่ได้จากการศึกษางานวิจัยนี้  เป็นสอง
ระดับ คือ จินตมยปัญญา (ปัญญาที่เกิดจากการคิด) สุตมยปัญญา (ปัญญาที่เกิดจากการฟัง)         
แต่ผู้สนใจที่จะน าไปใช้จะต้องพัฒนาทักษะการสื่อสารด้านในของตนคือ ภาวนามยปัญญา (ปัญญาที่
เกิดจากการอบรม) จึงจะสามารถน าองค์ความรู้นี้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ๖  

๖) ทวีวัฒนำ ทุนคุ้มทอง  ได้วิจัยเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์วิธีการเผยแผ่และสื่อสาร
ธรรมของแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต” ผลการวิจัยพบว่า การเผยแผ่และสื่อสารธรรมของแม่ชีศันสนีย์ 
เสถียรสุต ก็ใช้วิธีการอันหลากหลายเช่นกันได้แก่ การสนทนา การบรรยายธรรม การถาม -ตอบ โดย
ผ่านสื่อสาธารณะต่างๆ ทั้งธรรมะโฆษณา การแพร่ภาพทางรายการที วี วิทยุ วารสารศาสตร์ทาง
บทความ และบทสัมภาษณ์ในนิตยสาร หนังสือพิมพ์ การประชาสัมพันธ์โดยใช้สื่อดิจิตอลและ
เครือข่ายทางอินเตอร์เน็ต ให้ความสนุกสนานทางปัญญาผ่านดนตรี การ์ตูน แอนนิเมชั่น ภาพยนตร์ 
ใช้วาทศิลป์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน โดยการใช้ค าที่คล้องจองกัน คุ้นเคยและเข้าใจง่าย มีความ

                                                           
๖๒ขันทอง  วัฒนะประดิษฐ,์  “กระบวนการสรา้งแรงจูงใจในการปฏิบัตติามหลักศีล ๕ ส าหรับผู้น า”,  

ดุษฎีนิพนธ์ปริญญำพุทธศำสตรดุษฎีบัณฑิต  สำขำวิชำพุทธศำสนำ, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย,๒๕๕๖) บทคัดย่อ. 

๖ ช่อผกา  วิริยานนท์ , “ศิลปะการสื่อสารของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ ”, 
วิทยำนิพนธ์พุทธศำสตรมหำบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย:  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  ๒๕๕๖), 
บทคัดย่อ. 



 
 

๔๔ 

ไพเราะสละสลวยมาอธิบายหลักธรรมะที่ลึกซึ้งและยากแก่การเข้าใจ เป็นผู้ริเริ่มโครงการธรรมะ
ส าหรับบุคคลทุกช่วงวัย ตั้งแต่เกิดจนตาย ทุกโครงการเปิดโอกาสให้คนทั่วไปได้มาเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองผ่านกระบวนการท างานในฐานะจิตอาสา๖๔ 

๗) พระมหำสุเทพ  ผิวเผือด  ได้วิจัยเรื่อง “โลกทัศน์ทางพระพุทธศาสนาว่าด้วยการ
พัฒนาทุนมนุษย์อย่างยั่งยืน” ผลการวิจัยพบว่า บทบาทของพระพุทธศาสนาในการพัฒนามนุษย์มิได้
หยุดอยู่เพียงแค่การพัฒนาศักยภาพของคนเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตนหรือองค์การซึ่งเป็นมิติที่แคบและ
ท้าทายต่อกระแสความเปลี่ยนแปลงของค่านิยมและกระบวนทัศน์ในการท างานของโลกยุคใหม่การ
พัฒนามนุษย์ตามตัวแบบการบริหารจัดการแบบซีกโลกตะวันตกได้ทิ้งผลกระทบด้านลบต่อบุคคลและ
สังคมไว้มากมาย  ดังนั้น ในยุคสมัยที่มีการกล่าวถึงการพัฒนาอย่างสมดุลหรือการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ว่าเป็นทางออกของปัญหาดังกล่าว  กระบวนทัศน์ในการพัฒนาทุนมนุษย์ที่แท้จริงใช่แค่แปรมนุษย์
เป็นทุนในการพัฒนาเพ่ือความมั่นคั่งขององค์การอีกต่อไปหากแต่จะต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดจากมุมที่
เคยมองมนุษย์ว่าเป็นทุนในการพัฒนามาเป็นการมองมนุษย์ว่าเป็นเป้าหมายของการพัฒนา  พร้อมกัน
นั้นก็ต้องขยายขอบเขต  คุณค่าขององค์การให้กว้างออกไปเป็น การตระหนักต่อผลกระทบที่เกิดจาก
กระบวนการผลิตสินค้าและบริการขององค์การต่อสาธารณะซึ่งแนวคิดดังกล่าวสอดคล้องต้องกันกับ
หลักการพัฒนามนุษย์ในทางพระพุทธศาสนาที่มองการพัฒนามนุษย์ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาใน
ระบบความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัยต่างๆ  การพัฒนามนุษย์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในระบบของความสัมพันธ์
ดังกล่าวมีเป้าหมายเพ่ือสร้างศักยภาพและอิสรภาพในการด ารงชีวิตอย่างมีความสุขอย่างยั่งยืนอย่างที่
กล่าวกันว่า“งานได้ผล  คนเป็นสุข”๖๕ 

๘) ชัยยุทธ  ชิโนกุล  ได้วิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การฝึกอบรมและพัฒนาพระภิกษุสามเณร
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้” ผลการวิจัยพบว่า ผู้วิจัยสร้างหลักสูตร ๑๘ ชั่วโมงครึ่งขึ้น โดยเน้นทาง
ทฤษฎีการจัดการ การสร้างทีมงาน จิตวิทยาการบริหาร และปฏิบัติการทางภาษา ผู้วิจัยใช้เวลาวันละ 
๖ ชั่วโมง รวม   วัน จัดหลักสูตรโดยเน้นการบรรยายและการสัมมนากลุ่ม โดยมีขั้นตอนคือ ก่อนการ
ฝึกอบรม  ขณะที่ฝึกอบรมและภายหลังการฝึกอบรม  ส าหรับการประเมินผลหลักสูตรนั้น ผู้วิจัย
พบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้คะแนนความพึงพอใจรวมอยู่ในระดับมาก  โดยให้คะแนนความ

                                                           
๖๔ทวีวัฒนา  ทนคุ้มทอง, “การศึกษาวิเคราะห์วิธีการเผยแผ่และสื่อสารธรรมของแม่ชีศันสนีย์   

เสถียรสุต”, วิทยำนิพนธ์พุทธศำสตรมหำบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย:  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๖),  บทคัดย่อ. 

๖๕พระมหาสุเทพ  ผิวเผือด,  “โลกทัศน์ทางพระพุทธศาสนาว่าด้วยการพัฒนาทุนมนุษย์อย่างยั่งยืน”, 
วำรสำรบัณฑิตศึกษำปริทรรศน์ ปีท่ี๙ ฉบับท่ี ๑  มกรำคม-เมษำยน ๒๕๕๖. (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖) หน้าท่ี ๔๐-๔๙. 

 



 
 

๔๕ 

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และความรู้ของวิทยากรในระดับมากที่สุด ส่วนผลคะแนนพัฒนาการของผู้
เข้ารบัการฝึกอบรมได้ ๑๐๐ คะแนนเต็ม ถึงร้อยละ ๔๕ ของผู้เข้ารับการทดสอบ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ
ว่าทุกขั้นตอนตั้งแต่การสรรหาและการฝึกอบรมต้องบูรณาการยุทธศาสตร์หลักเข้ากับยุทธศาสตร์
ทรัพยากรมนุษย์  แล้วมองเป็นระบบ โดยหาผู้รับผิดชอบบูรณาการท างานในระดับภูมิภาค อาจจัดตั้ง 
“ศูนย์การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์พระภิกษุสามเณรในจั งหวัดชายแดนภาคใต้ดูแลทั้ง
ระบบ” ส่วนการด าเนินการฝึกอบรมต้องท างานร่วมกับนักวิชาการเฉพาะ  เนื่องจากต้องใช้ความรู้
และประสบการณ์มาก การประเมินผลควรท าลักษณะ  ๖๐ องศา ในหลักสูตรที่จัดตามความต้องการ
ผู้เรียนตั้งแต่แรก๖๖ 

๙) พระครูอุทัยกิจจำรักษ์  (สุรำงค์สุจิณฺโณ)  ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารจัดการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาขององค์กรปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๒” ผลการวิจัยพบว่า  ๑) รูปแบบการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์มีการด าเนินการตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์  พ .ศ.  ๒๕๐๕  ซึ่งภารกิจ
ดังกล่าวบางประการก าหนดไว้ในระเบียบกฎมหาเถรสมาคม แต่บางประการคงเป็นไปตามจารีต
ประเพณีท่ีปฏิบัติตามสืบต่อมา การบริหารจัดการแนวใหม่ได้มีการบูรณาการเข้ากับแนวคิดและทฤษฎี
ของกูลิคและเออร์วิค ทฤษฎีการสื่อสารของเดวิด เค  เบอร์โล และหลักพุทธวิธีการบริหารและเผยแผ่
พระพุทธศาสนา  เพ่ือส่งเสริมให้พระสังฆาธิการให้มีความสามารถมีทักษะและมีศักยภาพในบริการ
จัดการองค์กรปกครองคณะสงฆ์ให้ท างานเพ่ือพระพุทธศาสนาอย่างมีคุณภาพ  ๒) การบริหารจัดการ
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาขององค์กรคณะสงฆ์ภาค ๒  มีปัญหาที่ชัดเจน  องค์กรสงฆ์มีบุคลากรไม่
พอเพียงที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้องและถ่องแท้พระนักเผยแผ่ที่มีความรู้ความเข้าใจใน
หลักพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องถ่องแท้มีจ านวนจ ากัดเป็นปัญหาในการเผยแผ่ ท าให้พุทธศาสนิกชน
เกิดความสับสน  ส าคัญผิดและเข้าใจคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงตามหลักพระพุทธศาสนา     
 ) รูปแบบการบริหารจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาขององค์กรปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ควรมี
อ านาจและหน้าที่ส าคัญ คือเป็นศูนย์กลางในการประสานบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในระดับ
ภาคและระดับจังหวัด  เพ่ือให้ปฏิบัติตามนโยบาย ข้อก าหนด ข้อบังคับวัตถุประสงค์และอ่ืนๆ ตามที่
องค์กรก าหนดและมอบหมาย จัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือประกอบการเรียนการสอนและการเผยแผ่
และอ านวยความสะดวกและเป็นที่ปรึกษาในการด าเนินงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาและส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาติดตามประเมินผลบุคลากรที่เผยแผ่

                                                           
๖๖ชัยยุทธ  ชิโนกุล,  “กลยุทธ์การฝึกอบรมและพัฒนาพระภิกษุสามเณรในจังหวัดชายแดนภาคใต้”,  

รวมบทควำมวิทยำนิพนธ์  ระดับพุทธศำสตร์มหำบัณฑิตและพุทธศำสตรดุษฎีบัณฑิต  ในงำนสัมมนำวิชำกำร  
“ผลงำนวิจัยและวิทยำนิพนธ์  ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๕๖  วันอำทิตย์ที่  ๑๗  สิงหำคม  ๒๕๖๐.  (บัณฑิต
วิทยาลัย :  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗) หน้าท่ี ๘๔-๑๐๕. 

 



 
 

๔๖ 

พระพุทธศาสนาและจัดท ารายงานผลการด าเนินการเผยแผ่และจัดหางบประมาณสนับสนุนให้การ
อุปถัมภ์กิจกรรมและบุคลากรที่ท าหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อไป๖๗ 
 ๑๐) พระมหำภูมิชำย  อคฺคปญฺโญ (มกรพันธ์) ได้วิจัยเรื่อง “กระบวนการพัฒนา
ศรัทธาและปัญญาพระนวกะด้วยหลักสูตรการอบรมพระนวกะของคณะสงฆ์ไทย” ผลการวิจัยพบว่า 
หลักการพัฒนาศรัทธาและปัญญาของพระนวกะในพระพุทธศาสนาเถรวาทเน้นหลักไตรสิกขา และ
กระบวนการพัฒนาศรัทธาและปัญญาของพระนวกะ ต้องอาศัยองค์ประกอบภายนอก คือ ปรโตโฆสะ 
(กัลยาณมิตร) สดับธรรมส่งผลให้เกิดศรัทธาและต้องอาศัยโยนิโสมนสิการจึงจะสามารถน าไปสู่โลก
กุตรสัมมาทิฐิ บรรลุจุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาได้ กระบวนการอบรมและพัฒนาศรัทธา 
ปัญญาของพระนวกะในสังคมไทย นับตั้งแต่สมัยสุโขทัยจวบจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์มีการอบรมพระ
นวกะด้วยคันถะธุระและวิปัสสนาธุระ 

หลักสูตรการฝึกอบรมของคณะสงฆ์ไทยส าหรับพระนวกะที่บวชระยะสั้น มี ๔ หลักสูตร 
ได้แก่ ๑) หลักสูตรนักธรรมชั้นตรี ๒) หลักสูตรวัดญาณเวศกวัน  ) หลักสูตรวัดชลประทานรังสฤษฏ์ 
๔) หลักสูตรการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศรัทธาและปัญญาของพระนวกะ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่ง
ทดลอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นพระนวกะที่บวชระยะสั้นจ านวน ๖๒ รูป โดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลองซึ่งเข้า
หลักสูตรการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศรัทธาและปัญญาจ านวน ๑๒ วัน ประกอบด้วยทฤษฎี ๕ วันและ
ภาคปฏิบัติ ๗ วัน จ านวน  ๑ รูป และกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้เข้าหลักสูตรการฝึกอบรมจ านวน  ๑ รูป 
กลุ่มตัวอย่างทั้ง ๒ กลุ่มนี้จะได้รับการวัดก่อนการฝึกอบรมและวัดหลังการฝึกอบรมทันที จากนั้นเมื่อ
เวลาผ่านไป ๖ สัปดาห์ ได้มีการวัดเฉพาะในกลุ่มทดลองอีกครั้งหนึ่ง ด้วยการใช้เครื่องมือเป็น
แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบวัดศรัทธาพระนวกะ แบบสอบถามการพัฒนาสติ  แบบประเมิน
การเจริญเมตตาภาวนา  แบบสังเกตพฤติกรรมของการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ แบบสัมภาษณ์การ
ฝึกอบรม แบบสอบถามความเหมาะสมของการใช้หลักสูตรฝึกอบรม น ามาวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิติ 
ค่าเฉลี่ยเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่าร้อยละ  และการทดสอบค่าที  

ผลการวิจัยเชิงปริมาณพบว่า (๑) พระนวกะกลุ่มทดลองหลังเข้าหลักสูตรการฝึกอบรม
พระนวกะมีศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญามากกว่าก่อนทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ 
(๒) พระนวกะกลุ่มทดลองหลังเข้าหลักสูตรการฝึกอบรมพระนวกะมีศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญา

                                                           
๖๗พระครูอุทัยกิจจารักษ์  (สุรางค์สุจิณฺโณ),  “รูปแบบการบริหารจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ขององค์กรปกครองคระสงฆ์ภาค ๒”, รวมบทควำมวิทยำนิพนธ์  ระดับพุทธศำสตร์มหำบัณฑิต  และพุทธศำสตร
ดุษฎีบัณฑิต  ในงำนสัมมนำวิชำกำร  “ผลงำนวิจัยและวิทยำนิพนธ์  ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๕๖  วันอำทิตย์ที่  
๑๗  สิงหำคม  ๒๕๖๐.  (บัณฑิตวิทยาลัย :  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗) หน้าที่ ๑๕๗-
๑๗๐. 

 



 
 

๔๗ 

มากกว่าพระนวกะกลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕  ( ) พระนวกะกลุ่มทดลองวัด
หลังจากการฝึกอบรม ๖ สัปดาห์มีคะแนนศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญามากกว่าก่อนการทดลอง อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕  โดยสรุปหลักสูตรการฝึกอบรมพระนวกะที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น สามารถ
น าไปพัฒนาศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาของพระนวกะได้จริง๖๘   
 ๑๑) พระมหำบุญโฮม  ปุญฺญวฑฺฒโน  (จันทะโสม) ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบและวิธีการ
เผยแผ่พุทธธรรมของพระราชธรรมวาที (ชัยวัฒน์  ธมฺมวฑฺฒโน)” ผลการวิจัยพบว่า ๑) รูปแบบการ
เผยแผ่พุทธธรรมของพระราชธรรมวาที  มี ๕ รูปแบบคือ รูปแบบการแสดงพระธรรมเทศนา การ
เทศน์มหาชาติ  การเทศน์ปุจฉา-วิสัชนา การปาฐกถา  และการบรรยาย โดยเฉพาะการเทศน์มหาชาติ  
มีเอกลักษณ์  และความสามารถเฉพาะตัวที่โดดเด่นด้วยน้ าเสียงที่ไพเราะเสนาะและกังวาน  นับว่า
เป็นสื่อบุคคลที่ได้รับการฝึกหัดมาเป็นอย่างดี ส่วนมากเป็นการสื่อสารทั้งแบบทางเดียว (One-way 
Communication) โดยผ่านทางสื่อต่างๆ หนังสือพิมพ์  โทรทัศน์ และวิทยุ เป็นต้น  วิธีการน าเสนอ
เนื้อหาธรรมะ  พบว่า  มีวิธีการน าเสนอเนื้อหาด้วยบทความที่เข้าใจง่าย  สนุกสนาน  เร้าใจมีคติธรรม
สอนใจ  ใช้ภาษาทันยุคทันสมัย  อักขระชัดเจน ถ้อยค าสุภาพเรียบร้อย ภาษาที่น าใช้เป็นประจ า คือ 
พุทธศาสนสุภาษิต  สุภาษิตค ากลอน ค าพังเพย ค าคม ค าคล้องจอง  ค าอุปมา การเล่นค า เป็นต้น 
 ปัจจัยที่ท าให้การเผยแผ่พุทธธรรมของพระราชธรรมวาที เกิดความประสบผลส าเร็จมี              
๒  ประการ  คือ ๑) ปัจจัยด้านคุณลักษณะองค์ประกอบของการสื่อสาร อันหมายถึงผู้ส่งสาร       
สาร  ช่องทางและผู้รับสาร ในฐานะผู้ส่งสาร พระราชธรรมวาที มีคุณสมบัติเฉพาะที่ท าให้การเผยแผ่
พระพุทธธรรมประสบผลส าเร็จคือ เป็นนักเผยแผ่ที่มีการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี  รักงานด้านการเผย
แผ่  มีความสุภาพเรียบร้อย อ่อนน้อมถ่อมตน ทุ่มเทเสียสละ อดทนและมีอุดมการณ์ที่มั่นคง เพ่ือมุ่ง
ประโยชน์สุขแก่พุทธศาสนิกชน เป็นผู้มีอุดมการณ์ที่มั่นคง เพ่ือมุ่งประโยชน์สุขแก่พุทธศาสนิกชน  
เป็นผู้มคีุณสมบัติของนักเขียนที่ดี คือ ปราศจากความล าเอียง เขียนไปตามเหตุตามผล การมองโลกใน
แง่ดี  จึงท าให้ลักษณะในการเขียนมีความชัดจนกะทัดรัด ได้ใจความครบถ้วนบริบูรณ์  มีการน าเสนอ
ทันยุคทันสมัย และมีปัจจัยด้านสถานภาพทางสังคม อันหมายถึงการได้รับยกย่อง  เลื่อมใสศรัทธาจาก
พุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป เป็นผู้ที่สังคมยอมรับว่ามีความรู้  ความสามารถ  เหมาะสมที่จะเป็นต้นแบบ
ของพระนักเผยแผ่พุทธธรรมอย่างแท้จริง   ๒) ความสอดคล้องตามหลักนิเทศศาสตร์  พบว่ามี         
๒  ประการ คือ สอดคล้องกับองค์ประกอบในการสื่อสาร พระราชธรรมวาทีในฐานะสื่อบุคคลเป็นผู้ส่ง
สารมีบทความที่พิมพ์เป็นหนังสือ  เนื้อหาในการเทศน์ การบรรยาย แลปาฐกถา เป็นข้อมูลข่าวสาร   
มีสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์  คือ หนังสือ วิทยุ โทรทัศน์ เป็นช่องทางในการสื่อสาร  และมี

                                                           
๖๘พระมหาภูมิชาย  อคฺคธมฺโม (มกรพันธ)์,  “กระบวนการพัฒนาศรัทธาและปัญญาของพระนวกะ

ด้วยหลักสูตรการอบรมพระนวกะของคณะสงฆไ์ทย”,  ดุษฎีนิพนธป์ริญญำพุทธศำสตรดุษฎีบัณฑิต  สำขำวิชำ
พุทธศำสนำ, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๕๗) บทคัดย่อ. 



 
 

๔๘ 

พุทธศาสนิกชน และประชาชนโดยทั่วไป เป็นผู้รับสาร และสอดคล้องในการใช้ภาษาตามหลักนิเทศ
ศาสตร์  คือภาษาพูด  มีการใช้ถอยค าได้อย่างถูกต้องชัดเจน ใช้ราชาศัพท์ค าย่อได้ถูกต้องตามหลัก
ภาษาไทย ใช้ศัพท์ได้เหมาะสมกับบุคคลและภาษาเขียน เป็นบทความที่มีความไพเราะ  ทันสมัย  
ถูกต้อง  ชัดเจน  จะเห็นว่าการเผยแผ่พระพุทธธรรม  ของพระราชธรรมวาทีมีความสอดคล้องตาม
หลักนิเทศศาสตร์ ทั้งภาคทฤษฎี  และภาคปฏิบัติอย่างแท้จริง ผลการวิจัยครั้งนี้ นักเผยแผ่สามารถ
น าไปใช้เป็นแบบอย่างน าไปแก้ไขปรับปรุงในสิ่งที่บกพร่อง และพัฒนาวิธีการที่ดีอยู่แล้วให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน๖๙ 

๑๒) รัชดำ  ลำภใหญ่  ได้วิจัยเรื่อง “วาทกรรมค าสอนในปาฐกถาธรรมของพระธรรม
โกศาจารย์ (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต)” ผลการวิจัยพบว่า กลวิธีทางภาษา   กลวิธี ได้แก่ กลวิธีการ
น าเสนอโครงสร้างทางวาทกรรมองค์ประกอบ ๔ ส่วน ได้แก่ ชื่อเรื่อง  การเปิดเรื่อง  การด าเนินเรื่อง 
และการปิดเรื่อง กลวิธีการเชื่อมโยงความพบการเชื่อมความ   ประเภท ได้แก่ การเชื่อมโยงความโดย
ใช้การอ้างถึง  การเชื่อมโยงความโดยใช้ค าเชื่อม และการเชื่อมโยงความโดยใช้ค าศัพท์  กลวิธีทางวัจ
นกรรมพบวัจนกรรม ๕ ประเภทได้แก่ วัจนกรรมการสั่ง วัจนกรรมการแนะน า  วัจนกรรมการ
ปรารถนา  วัจนกรรมการขอร้อง  และวัจนกรรมการเตือน  ส่วนการการวิเคราะห์ปัจจัยที่สร้างพลัง
อ านาจในการโน้มน้าวใจพุทธศาสนิกชนพบปัจจัยส าคัญ ๕ ประการ ได้แก่  ความน่าเชื่อถือของผู้ส่ง
สาร การกระตุ้นอารมณ์ผู้รับสารให้ถูกจังหวะและสถานการณ์ การใช้หลักฐานและเหตุผลประกอบ
เพ่ือเพ่ิมน้ าหนัก  ลีลาการน าเสนอสารมีความเหมาะสม และความสม่ าเสมอในการเผยแผ่หลักธรรม
และการแสดงพระธรรมเทศนา ผลการวิเคราะห์อุดมการณ์ในปาฐกถาธรรมส าคัญ ๔ ชุดความคิด
ได้แก่ อุดมการณ์ศาสนา อุดมการณ์พระมหากษัตริย์  อุดมการณ์การศึกษา และอุดมการณ์ทาง
การเมือง๗๐ 

๑๓) พระปลัดบุญมำ  อภิวโร (ค ำขัน)  ได้วิ จั ย เรื่อง  “กลยุทธ์การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในอ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี” ผลการวิจัยพบว่า กลยุทธ์การ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในอ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรีโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  .๗๔  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน  
โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านการวางแผนกลยุทธ์  อยู่ในระดับมาก  มี  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ   .๘๐  

                                                           
๖๙พระมหาบุญโฮม  ปุญฺญวฑฺฒโน,  “ศึกษารูปแบบและวิธีการเผยแผ่พุทธธรรมของพระราชธรรม

วาที  (ชัยวัฒน์  ธมฺมวฑฺฒโน)”,  วิทยำนิพนธ์พุทธศำสตร์มหำบัณฑิต (ธรรมนิเทศ), (กรุงเทพมหานคร : หจก.สาม
ลดา,๒๕๕๖) บทคัดย่อ. 

๗๐รัชดา  ลาภใหญ่,  “วาทกรรมค าสอนในปาฐกถาธรรมของพระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร  ธมฺมจิตฺ
โต)”,  ดุษฎีนิพนธ์ปริญญำปรัชญำดุษฎีบัณฑิต  สำขำวิชำภำษำไทย, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์,๒๕๕๗) บทคัดย่อ. 



 
 

๔๙ 

ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  ได้แก่  ด้านการน าแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ  อยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ   .๗๕  ผลการเปรียบเทียบกลยุทธ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในอ าเภอ
ปากท่อ  จังหวัดราชบุรี  ตามความเห็นของพระสงฆ์  โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ทดสอบ
สมมติฐานโดยวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างตัวแปร  ได้แก่ อายุ  พรรษา วุฒิการศึกษาสามัญ     
วุฒิการศึกษานักธรรม และวุฒิการศึกษาเปรียญธรรมของพระสงฆ์ที่ตอบแบบสอบถาม  พบว่า      
วุฒิการศึกษาสามัย  มีผลท าให้ความคิดเห็นที่มีต่อกลยุทธ์การเผยแผ่พระพุทธศาสน าของ           
พระสังฆาธิการในอ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี  แตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 
ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลอ่ืนๆ ไม่แตกต่างกัน ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนากลยุทธ์การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในอ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี  จ าแนกตามรายด้านของการ
วิจัย     ด้าน  ดังนี้ 

การวางแผนกลยุทธ์มีแนวทางในการพัฒนาโดยการวางแผนปฏิบัติการระยะยาว ซึ่งมี
ระยะเวลามากกว่า ๒ ปีขึ้นไป พร้อมทั้งมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการจัดการ ได้แก่ จุดแข็ง  
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค เพ่ือน าไปใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาสภาพแวดล้อมเพ่ือจัดสร้างแผน
กลยุทธ์  และเปิดโอกาสให้คณะกรรมการของวัดและประชาชนผู้เข้าร่วมประชุม  แสดงความคิดเห็น
โดยเสรีในที่ประชุม การน าแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ  มีแนวทางในการพัฒนาโดยการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้  ความสามารถ ทักษะความช านาญ ตลอดจนประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์ให้ปรากฏผลเป็นรูปธรรม  พร้อมทั้งพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเพ่ือรองรับ
การประสานงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามแผนการด าเนินงาน  และบ ารุงขวัญก าลังใจแก่บุคลากร
เพ่ือกระตุ้นให้  บุคลากรสามารถท างานได้อย่างเต็มที่  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การควบคุม
และประเมินผลกลยุทธ์  มีแนวทางในการพัฒนาโดยการสนับสนุนให้บุคลากร  ฝ่ายต่างๆมีส่วนร่วมใน
การประเมินผลกลยุทธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรผู้ปฏิบัติงานโดยตรง  และควรประเมินผลกลยุทธ์
โดยก าหนดเกณฑ์ไว้ใน   ช่วงเวลาคือ ประเมินก่อนปฏิบัติงาน ประเมินขณะปฏิบัติงานและประเมิน
ภายหลังการปฏิบัติ  เ พ่ือให้ได้ข้อมูลที่สามารถเป็นประโยชน์ในการวางแผนกลยุทธ์ เผยแผ่
พระพุทธศาสนาในอนาคตได้อย่างแท้จริง๗๑ 

๑๔) พระไพโรจน์  อตุโล(สมหมำย)  ได้วิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์บทบาทการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)”ผลการวิจัยพบว่า พระธรรมโกศาจารย์ 
(พุทธทาสภิกขุ) ได้มีการปฏิบัติตนเป็นตนแบบในการปฏิบัติธรรม  ด้วยการบวชจริง  เรียนจริง  
ปฏิบัติจริง และสอนให้พุทธบริษัทได้ปฏิบัติธรรมอย่างจริงจัง  และเป็นตนแบบในการศึกษามี

                                                           
๗๑พระปลัดบุญมา  อภิวโร  (ค าขัน),  “กลยุทธ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการใน

อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี”,  วิทยำนิพนธ์พุทธศำสตรมหำบัณฑิต (กำรจัดกำรเชิงพุทธ), (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗) บทคัดย่อ. 



 
 

๕๐ 

การศึกษาทางคดีโลกและคดีทางธรรม  มีความอุตสาหะอดทนศึกษาค้นคว้าหลักธรรมในทาง
พระพุทธศาสนาอย่างลุ่มลึกแล้วออกมาเผยแผ่ให้พุทธบริษัทศึกษาเรียนรู้ประพฤติปฏิบัติ   และมีการ
เผยแผ่ด้วยเทคนิควิธีการ, สื่อ,  เอกสารและสิ่งพิมพ์ที่หลากหลาย เช่น  ทางวิทยุกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ ,   ใช้สื่อศิลปะ, สร้างโรงมหรสพทางวิญญาณเป็นต้น  ผลกระทบด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระธรรมโกศาจารย์  (พุทธทาสภิกขุ) ต่อสังคมไทย พบว่ามีผลกระทบต่อ
สังคมไทยหลายด้าน  คือ ๑) ผลการะทบด้านการส่งเสริมพุทธศาสนาโดยมีผลกระทบด้านศาสนบุคคล  
ด้านศาสนธรรม  ด้านศาสนวัตถุ  ด้านศาสนพิธี  ๒) ผลกระทบด้านการศึกษาโดยรณรงค์ให้น าหลัก
คุณธรรม  ศีลธรรม  หลักจริยธรรมกลับเข้าสู่สถาบันการศึกษาให้ได้เรียนรู้ประพฤติปฏิบัติอย่างจริงจัง  
 )ผลกระทบด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม  โดยให้ความส าคัญกับสิ่งแวดล้อม        
การสร้างถาวรวัตถุให้กลมกลืนกับธรรมชาติการอนุรักษ์ต้นไม้และอนุรักษ์สัตว์ป่าทุกชนิดในบริเวณ
สวนโมกขพลารามและก าหนดให้ผู้ที่มาปฏิบัติธรรมต้องให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์สิ่ งแวดล้อม
ด้วย๗๒ 

๑๕) พระครูสุวิธำนพัฒนบัณฑิต  ได้วิจัยเรื่อง “การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกใน
สถานการณ์ปัจจุบัน” ผลการวิจัยพบว่า หลักการเผยแผ่ต้องมีหลักการในการเผยแผ่ เช่น การท าจิตใจ
ของผู้เผยแผ่ให้บริสุทธิ์ให้ผ่องแผ้วให้ผ่องใสเป็นนิตย์  มีอุดมการณ์ในการเผยแผ่ เช่น มีความอดทนอด
กลั้นต่อความยากล าบาก มีขันติธรรมทางศาสนา และมีวิธีการซึ่งเน้นเป็นพิเศษส าหรับนักเผยแผ่ธรรม
ต้องด ารงตนอยู่ในวิธีการประกาศพระศาสนาเช่น “การไม่กล่าวร้าย ไม่ก้าวร้าว” หมายถึง ผู้สอนต้อง
เป็นผู้มีความสุภาพ นุ่มนวลอ่อนโยนและอ่อนหวาน พูดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ฟัง แม้เขาจะมีท่าที
ว่าจะไม่เลื่อมใสศรัทธาในค าสอนของตนก็ตาม แต่ผู้สอนต้องไม่กล่าวร้าย ไม่รุกราน ไม่ให้ร้าย รวมทั้ง
การไม่กล่าวร้ายหลักการค าสอนบุคคลอ่ืน การสอนหรือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในสมัย         
พระพุทธกาลได้รับการใส่ร้ายจากลัทธิต่างๆ มากมาย แต่พระพุทธเจ้าทรงห้ามพระสาวกว่าไม่ให้ไป  
ใส่ร้ายศาสนาอื่น ให้แสดงธรรมตามความเป็นจริง ซึ่งพระสงฆ์ผู้เป็นศาสนทายาทได้ถือปฏิบัติมาจนถึง
ปัจจุบัน และ “การไม่เบียดเบียนคนอ่ืน” หมายถึง การแนะน าหรือบอกทางเพ่ือความดีงามแห่งชีวิต
โดยเฉพาะการสอนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมายถึงการน าความสงบสุขร่มเย็นไปสู่ประชาชน 
สร้างความสงบสุขสันติสุขให้เกิดขึ้น สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชน แม้ว่าในการสอนอาจ

                                                           
๗๒พระไพโรจน์  อตุโล,  “การวิเคราะห์บทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมโกศาจารย์ 

(พุทธทาสภิกข)ุ”,  รวมบทควำมวิทยำนิพนธ์  ระดับพุทธศำสตร์มหำบัณฑิตและพุทธศำสตรดุษฎีบัณฑิต  ในงำน
สัมมนำวิชำกำร  “ผลงำนวิจัยและวิทยำนิพนธ์  ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๖  วันอำทิตย์ที่  ๑๗  สิงหำคม  
๒๕๖๐.  (บัณฑิตวิทยาลัย :  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗) หน้า  ๗ - ๘๕. 



 
 

๕๑ 

กระทบกระทั่งระหว่างผู้สอนที่ต่างศาสนา ต่างลัทธิ ต่างความเชื่อก็ตามแต่พระพุทธเจ้าทรงวาง
หลักการอุดมการณ์วิธีการให้สาวกปฏิบัติ “ให้หลีกเลี่ยงเบียดเบียนท าร้ายร่างกายจิตใจกันและกัน”๗  

๑๖) พระมหำประสำน  อนุวตฺโต  (ทัศนำรุณพงศ์) ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมประจ า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผลการวิจัยพบว่า   

๑) แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมประจ า
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ประกอบด้วย  หลักการ  อุดมการณ์๔  วิธีการ๖ และ  ๕ นโยบาย  คือ  
๑) หลักการ   ได้แก่ การไม่ท าบาปทั้งปวง  การท ากุศลให้ถึงพร้อมและการท าจิตให้ผ่องใส          
๒) อุดมการณ์  ๔  ได้แก่ ความอดทน ความไม่เบียดเบียนความสงบ และนิพพาน  )  วิธีการ  ๖ 
ได้แก่  ไม่ว่าร้าย ไม่ท าร้าย ส ารวมในปาติโมกข์  รู้จักประมาณ อยู่ในสถานที่ที่สงัดและฝึกหัดจิตใจให้
สงบ  ๔) นโยบาย ๕ ข้อ  ได้แก่ตกปลานอกบ้าน ประสานสิบทิศ ผูกมิตรทั่วหล้า บริหารปัญญา และ
สาลิกาป้อนเหยื่อ 

๒) สภาพทั่วไปของการพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมประจ า
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  พบว่า ด้านสถานที่  มีการแบ่งแยกที่พักตามเพศของผู้ใช้ชัดเจน  มีความ
สะอาด บรรยากาศร่มรื่น มีต้นไม้เยอะ  มีการจัดสถานที่ส าหรับการเดินจงกรม  มีอาคารนั่งฟังธรรมะ
บรรยายเพียงพอ  มีอาคาร  ศาลามีอากาศถ่ ายเทสะดวกไม่อึดอัด  มีอาหารพร้อมเพียงพอ         
ด้านวิทยากร  พบว่า มีวิทยากรที่มีความเข้าใจหลักธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดี เจ้าส านัก
ปฏิบัติธรรมมีความเป็นผู้น าในการบริหารจัดการสูงท าให้ส านักปฏิบัติธรรมมีชื่อเสียง และเป็นที่
ยอมรับของสังคมด้านการบริหาร พบว่าเจ้าส านักปฏิบัติธรรมสนใจ  และเห็นความส าคัญของ
การศึกษา ปฏิบัติธรรมและเผยแผ่ธรรมะอย่างจริงจัง  และมีแนวทางในการบริหารจัดการของแต่ละ
ส านักแตกต่างกันออกไปอย่างชัดเจน มีการจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายที่สามารถตรวจสอบได้ ด้าน
รูปแบบการเผยแผ่  พบว่า ส่วนใหญ่จะเทศน์แบบไม่อ่านหนังสือ  มีการกล่าวธรรมะหรือแสดงธรรม
โดยการยืนปาฐกถาธรรม  ที่ไม่เน้นรูปแบบพิธีกรรมมากนัก และเน้นการจัดรูปแบบการฝึกอบรมแบบ
ธรรมชาติ  กลมกลืนกับธรรมชาติ ไม่เน้นสิ่งปลูกสร้างให้แปลกใจจากธรรมชาติ 

 ) แนวทางการพัฒนาเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักงานปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย     แนวทาง  ๑๘  กิจกรรม  และ  ๔  วิธีการ  คือ  แนวทางที่หนึ่ง  
ได้แก่  การพัฒนาสถานที่ให้พร้อมต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  ประกอบด้วย  ๖  กิจกรรม  คือ   

                                                           
๗ พระครูสุวิธานพัฒนบัณฑิต,  “การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกในสถานการณ์ปัจจุบัน”,  

บทควำมวิทยำนิพนธ์  ในกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ “กำรบูรณำกำรพระพุทธศำสนำกับศำสตร์สมัยใหม่เพ่ือ
พัฒนำประเทศไทยให้ยั่งยืนในประชำคมอำเซียน  ๒๒-๒๓  ธันวำคม  ๒๕๕๗.  (ขอนแก่น :  โรงพิมพ์คลังนานา
วิทยา,  ๒๕๕๗)  หน้า ๑-๙. 

 



 
 

๕๒ 

๑) สถานที่ต้องสัปปายะ  สะอาด เงียบสงบ ร่มรื่น  ๒) มีห้องพักส าหรับผู้ปฏิบัติธรรมที่เพียงพอ    
และมีความปลอดภัย   ) มีสถานที่ส าหรับการเดินจงกลมและนั่งสมาธิที่เหมาะสม  ๔) มีศาลาปฏิบัติ
ธรรมมีมีอากาศถ่ายเทสะดวก  เหมาะส าหรับการปฏิบัติธรรม  ๕) มีป้ายประชาสัมพันธ์สถานที่ต่างๆ       
๖) มีการจัดภูมิทัศน์รอบๆ วัดที่เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติธรรม แนวทางที่สอง ได้แก่ การพัฒนา
บุคลากรและพระวิปัสสนาจารย์ให้พร้อมต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ด้วย  ๖ กิจกรรม  คือ       
๗) เจ้าส านักปฏิบัติธรรมมีภาวะผู้น าที่ดีและสามารถปรับตัวให้เข้ากับชุมชนได้  ๘) มีการแนะน าแนว
ทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง  ๙) มีการใช้สื่อการสอนที่ทันสมัย  ๑๐) พระวิปัสสนาจารย์มีการฝึกฝนอบรม
มาเป็นอย่างดีและมีประสบการณ์ในการสอนสูง  ๑๑) มีการอบรมผู้ปฏิบัติตามหลักไตรสิกขา  ๑๒) มี
การจัดรูปแบบการปฏิบัติธรรมให้เหมาะสมกับกลุ่มบุคคล  แนวทางที่สาม  ได้แก่การพัฒนาการ
บริหารจัดการที่เป็นเลิศด้วย ๖ กิจกรรม  คือ ๑ ) ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ๑๔) มีความร่วมมือ
กับคณะสงฆ์และชุมชน  ๑๕) มีการก ากับติดตามการฝึกฝนอย่างใกล้ชิด  ๑๖) มีการประเมินผลการ
ด าเนินงานอย่างเป็นระบบ ๑๗) มีเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจน และ ๑๘) มีรูปแบบ
การปฏิบัติที่ดี  และเป็นที่ยอมรับจากสังคมทั้ง   แนวทางและ ๑๘ กิจกรรม ผนวกกับวิธีการเผยแผ่
ทั้ง   วิธีการคือ การแสดงธรรมเทศนา การบรรยายธรรมหรือปาฐกถาธรรมและการฝึกปฏิบัติที่
เข้มงวด ก็จะสามารถพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เข้มแข็งและเป็นต้นแบบส านักปฏิบัติธรรม
ด้านการเผยแผ่ พระพุทธศาสนาได้ในอนาคต๗๔ 

๑๗) พระบุญโชค   ชยธมฺโม  (ส่งแสง)  ไดว้ิจัยเรื่อง “ศึกษารูปแบบและวิธีการเทศนา
ของพระสงฆ์ไทยปัจจุบัน” ผลการวิจัยพบว่า การเผยแผ่หลักค าสอนไปสู่ประชาชนในสังคมปัจจุบันถือ
ว่าเป็นเรื่องส าคัญ เพราะสภาพของสังคมในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลก ดังนั้นการเทศน์
การสอนจ าเป็นจะต้องมีรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย กล่าวคือปรับกลยุทธ์การเทศน์การสอนให้
เข้ากับสังคมในยุคปัจจุบัน และต้องเป็นที่ยอมรับของประชาชน หมายถึงการสร้างศรัทธา และน าไปสู่
การน้อมน าเอาหลักธรรมะค าสอนไปเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ พร้อมทั้งเป็นแนวทางส าหรับ
การแก้ปัญหาที่ต้องเผชิญ วิธีการเผยแผ่ของพระสงฆ์ในปัจจุบันต้องมีวิธีเผยแผ่ที่หลากหลาย ทันสมัย 
เข้ากับยุค ทันตามสถานการณ์ อันเป็นปัจจัยที่สนับสนุนให้ผู้เผยแผ่ประสบความส าเร็จในการเผยแผ่
พุทธธรรม๗๕ 

                                                           
๗๔พระมหาประสาน  อนุวตฺโต  (ทัศนารุณพงศ์),  “การพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านัก

ปฏิบัติธรรมประจ า  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, ดุษฎีนิพนธ์พุทธศำสตรดุษฎีบัณฑิต (กำรจัดกำรเชิงพุทธ), 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘) บทคัดย่อ. 

๗๕พระบุญโชค   ชยธมฺโม (ส่งแสง),  “ศึกษารูปแบบและวิธีการเทศนาของพระสงฆ์ไทยในปัจจุบัน”, 
วิทยำนิพนธ์พุทธศำสตรมหำบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย:  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  ๒๕๕๘), 
บทคัดย่อ. 



 
 

๕  

๑๘) พระครูสิริธรรมวิสุทธิ์  (ทองสอน  สิริธมฺโม)  ได้วิจัยเรื่อง “การศึกษาแนวทาง
การพัฒนางานพระธรรมทูตในเขตพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์” ผลการวิจัยพบว่า ความเป็นมาของพระธรรม
ทูตในสังคมไทย  พบว่า  งานพระธรรมทูตเริ่มต้นขึ้นหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรูปและทรงแสดง
ธรรมแก่พราหมณ์ปัญจวัคคีย์เป็นกลุ่มแรก  ต่อมาทรงแสดงธรรมโปรดยสกุลบุตรและสหายรวม  ๕๕  
ท่านจนได้บรรลุพระอรหันต์  ๖๐ องค์  รวมทั้งพระองค์ด้วยเหล่าพระสาวกทั้ง ๖๐ องค์ ที่ส่งไป
ประกาศพระศาสนานั้นถือว่าเป็นพระธรรมทูตชุดแรกที่ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา  ภายหลังการ
สังคายนาครั้งที่  พระเจ้าอโศกมหาราชได้จัดส่งพระสมณทูตให้น าพระพุทธศาสนาไปสั่งสอนยังนานา
ประเทศ  พระโสณะ และพระอุตระ เป็นพระธรรมทูตสายที่๘ ที่ได้น าพระพุทธศาสนามาประดิษฐาน
ในอาณาจักรสุวรรณภูมิ  ซึ่งได้แก่ประเทศไทยในปัจจุบัน งานพระธรรมทูตในประเทศไทยเริ่มตั้งแต่
สมัยสุโขทัย  อยุธยา จนถึงรัตนโกสินทร์ทรงอาศัยพระมหากษัตริย์อุปถัมภ์ วิธีการเผยแผ่โดยการ
เทศน์เป็นหลัก ปัจจุบันเน้นที่การช าระพระไตรปิฎกแล้วแปล กลวิธีในการเผยแผ่จากการเทศน์มาสู่
การบรรยายธรรม  การปาฐกถาธรรม  การสนทนาธรรม และการใช้โสตทัศนูปกรณ์สมัยใหม่       
การเผยแพร่ธรรมผ่านสื่อมวลชน อาทิวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต หนังสือพิมพ์ นิตยสาร 
วารสาร เทปบันทึกเสียง รวมทั้งการแสดงนิทรรศนาการทางพระพุทธศาสนา  เป็นต้น   

สภาพปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานพระธรรมทูตในเขตพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์ตาม
ภารกิจหลัก ๗ ด้าน  พบว่า  ๑) ด้านการอบรม  พระธรรมทูตขาดความรู้  ทักษะและเทคนิคในการ
อบรมศีลธรรมนักเรียนและประชาชนทั่วไป การประยุกต์ใช้หลักธรรมให้เข้ากับสถานการณ์ของ
บ้านเมือง  สื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย  ไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารโรงเรียน ครู ผู้น าชุมชน  
๒) ด้านการบริหาร  พระธรรมทูตฝ่ายบริหารไม่มีความเชี่ยวชาญที่จะบริหารงานในองค์กรพระธรรม
ทูตไม่มีการประสานงานดึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมวางแผน ไม่ได้คัดสรรพระที่มีความรู้
ความสามารถเพ่ือเข้ารับการอบรมวิชาพระธรรมทูต ไม่เอาใจใส่หรือออกตรวจเยี่ยมพระธรรมทูตฝ่าย
ปฏิบัติขณะลงพ้ืนที่ปฏิบัติงาน   ) ด้านสาธารณสงเคราะห์  เงินกองทุนคณะสงฆ์มีจ านวนน้อย      
ไม่เพียงพอที่จะให้ความช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อยหรือภัยพิบัติต่างๆ ๔) ด้านการบรรยาย
ธรรมทางสถานีวิทยุ   ความสามารถของพระธรรมทูตที่จะแสดงธรรมออกอากาศมีน้อย              
การออกอากาศทางคลื่นสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาถูกคลื่นเอกชนที่มีก าลังวัตต์สูงกว่ารบกวน ๕) ด้าน
กิจกรรมประเพณี  ขาดบุคลากรที่จะมาสืบสานประเพณี  ไม่ได้รับการส่งเสริมจากองค์การบริหารส่วน
ท้องถิ่น  ๖) ด้านวิปัสสนากรรมฐาน  พระธรรมทูตไม่เข้าใจในหลักการและวิธีการปฏิบัติวิปัสสนา
กัมมัฏฐาน  การบริหารจัดการแต่ละส านักต่างรูปต่างท าไม่เป็นเอกภาพ การปฏิบัติยังขาดการ
เชื่อมโยงและบูรณาการไปในทางเดียว ไม่ผ่านการอบรมหลักสูตรวิปัสสนากรรมฐาน  ๗) ด้านพระ
บรรพชาอุปสมบทและบวชศีลจาริณี  บวชตามประเพณี  บวชเพ่ือแก้บน  ผู้บวชมีอายุน้อยเกินไป  



 
 

๕๔ 

และผู้ที่เคยบวชแล้วไม่มาบวชอีก ที่กล่าวมาทั้งหมดคือปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน
ของพระธรรมทูตตามภารกิจ ๗ ประการดังที่กล่าวมาแล้ว 

แนวทางการพัฒนางานพระธรรมทูตในเขตพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์ ตามภารกิจหลัก ๗ ด้าน  
พบว่า  ๑) ด้านการอบรม  ต้องมีการจัดตั้งโรงเรียนพระธรรมทูต  คัดเลือกพระภิกษุที่มีความรู้
ความสามารถฝึกอบรมวิชาพระธรรมทูต  เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมประชุมปรึกษาหารือและ
ด าเนินการไปตามเป้าหมายที่วางไว้น าสื่อที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการอบรม ๒) ด้านการบริหาร  
ควรยึดหลักบริหาร ๔ ประการคือ บริหารคน บริหารงาน บริหารเวลา บริหารวัตถุสิ่งของ   )  ด้าน
สาธารณสงเคราะห์  ควรยึดหลักการสงเคราะห์  ๔ อย่าง  ได้แก่  เครื่องนุ่งห่ม  อาหาร  ที่อยู่อาศัย  
ยารักษาโรค  และการสงเคราะห์ด้วยธรรมะ ๔) ด้านการบรรยายธรรมทางสถานีวิทยุ  ต้องมีความรู้
ความสามารถด้านการบรรยายธรรม กล้าแสดงออก  สอดแทรกนิทานประกอบ  ๕) ด้านกิจกรรม
ประเพณี  ควรส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนเข้าวัด  ท าบุญ  ตักบาตร  ฟังพระธรรมเทศนาทุกวัน
พระสวนะ  เวียนเทียน  การปฏิบัติธรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา  ๖) ด้านวิปัสสนากรรมฐาน  
ควรส่งเสริมให้มีการศึกษาวิปัสสนากรรมฐานเพ่ิมมากขึ้น  ๗) ด้านบรรพชาอุปสมบทและ           
บวชศีลจาริณี  พระวิทยากรและพระพ่ีเลี้ยงต้องมีความรู้ความสามารถดูแลสามเณรที่เข้าร่วมโครงการ
ได้  เมื่อผู้บวชลดลงจ าเป็นต้องหาเทคนิคและวิธีการใหม่ๆ  เพ่ือดึงดูให้เข้ามาบวช  งบประมาณต้อง
เพียงพอ  และต้องได้รับการสนับสนุนจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น๗๖ 

๑๙) พระครูอรรถธรรมภำณี  (นพปฏล  คุตฺตวโร)  ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนา
ศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึ กษา
มัธยมศึกษาเขต ”  ผลการวิจัยพบว่า 

๑) ระดับการพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรม  ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษา  เขต   พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง    มีค่าเฉลี่ย  
= ๒.๗๙  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  ทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง  และเรียงล าดับค่าเฉลี่ยใน
แต่ละด้านจากมากไปหาน้อยได้แก่  ด้านการพัฒนา  มีค่าเฉลี่ย = ๒.๙๘  ด้านการฝึกอบรม มีค่าเฉลี่ย  
= ๒.๘๐  ด้านการศึกษา  มีค่าเฉลี่ย  = ๒.๗๗  ตามล าดับ 

๒) สภาพปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
มัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต     พบว่า  ด้านการฝึกอบรม      
ด้านการศึกษาและด้านการพัฒนา  มีการพัฒนาน้อย 

                                                           
๗๖พระครูสิริธรรมวิสุทธิ์  (ทองสอน  สิริธมฺโม), “การศึกษาแนวทางการพัฒนางานพระธรรมทูตใน

เขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์”, ดุษฎีนิพนธ์พุทธศำสตรดุษฎีบัณฑิต (กำรจัดกำรเชิงพุทธ), (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘) บทคัดย่อ. 



 
 

๕๕ 

 ) รูปแบบการพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต    พบว่า ๑) ด้านการฝึกอบรม  ได้แก่  ก าหนดเกณฑ์
คัดเลือก “พระต้นแบบ” เพ่ือยกย่องเป็นแบบอย่างในการพัฒนาพระ  ให้เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ทางศีลธรรมอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน  จัดระบบเต็มรูปแบบให้มีความชัดเจน  ยอมรับและ
สนับสนุนให้เป็นทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๒) การศึกษา ได้แก่ ระดมผู้ช านาญการหรือผู้เชี่ยวชาญใน
ด้านนี้จัดท าคู่มืออย่างเป็นระบบและติดตามสอบถามให้มีความรู้  ให้ทันต่อความต้องการอย่างแท้จริง  
 ) การพัฒนาได้แก่  ผลจากการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรม  ปรากฏชัดเจนในการเปลี่ยนแปลง
ของผู้เรียนที่ได้รับโอกาสเข้าเรียนกับพระ โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้นักเรียนสอบธรรมศึกษาและได้
นักธรรมตรี โท เอกจ านวนมาก๗๗ 

๒๐) พระปรำโมทย์  วำทโกวิโท (พันธพัฒน์)  ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการฝึกอบรมแบบ
ธรรมะโอดีเพ่ือเสริมสร้างองค์กรสันติสุข” ผลการวิจัยพบว่า แนวคิดทฤษฎีการฝึกอบรมตามแนวทาง
วิทยาการสมัยใหม่ มีเทคนิคการสื่อสารธรรมที่น่าสนใจ มีการวิเคราะห์ผู้เข้าอบรม  มีอุปกรณ์และ
กิจกรรมเพ่ือช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดการเรียนรู้ ซึ่งการฝึกอบรมแบ่งเป็นประเภท วิธีการ 
เทคนิค และเนื้อหาของการอบรมที่เหมาะสมกับองค์กร การฝึกอบรมเป็นการใช้กระบวนการกลุ่ม 
กิจกรรม การบรรยาย และการสื่อสาร ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิต ส่วนแนว
การสอนในพระพุทธศาสนาเถรวาท มีการเลือกใช้สื่อที่เอ้ือให้ตามสถานการณ์ โดยให้พบกับเหตุการณ์
จริง  ดังนั้นวิทยาการสมัยใหม่จึงเสริมให้หลักธรรมในพระพุทธศาสนามีความน่าสนใจมากข้ึน     

ผู้วิจัยเสนอการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดีเป็นการเผยแผ่ธรรมตามแนวทางของ
พระพุทธเจ้า โดยการบูรณาการหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาร่วมกับวิทยาการสมัยใหม่  โดยการ
พัฒนาคนให้มีสันติภาพภายใน เป็นการน าเอาหลักการ กิจกรรมการมีส่วนร่วม สื่อการสอนเพ่ือสื่อสาร
หลักธรรมที่ร่วมสมัย เทคโนโลยี ภาษาที่เข้าใจง่าย ตัวอย่างจากเหตุการณ์ปัจจุบัน ด้วยวิธีการที่
เรียกว่า “ฉลาดประยุกต์ สนุกมีสาระ” โดยปรับศาสตร์เข้าหาพระพุทธศาสนา เป็นการฝึกอบรมแบบ
เชิงรุกเข้าหาองค์กร โดยยึดหลักการสื่อสารทางตะวันตก SMCR ของ“เดวิด เค.เบอร์โล          
(David K. Berlo)” ในการสื่อสารธรรมประกอบด้วย ๑) ผู้ส่งสาร (Sender)  หมายถึง เกิดความแจ่ม
แจ้ง ชัดเจน   ๒) สาร (Message) หมายถึงเกิดการ จูงใจ ท าให้เกิดความศรัทธา  ) ช่องทาง หรือ สื่อ
กิจกรรม (Channel) หมายถึง เกิดความแกล้วกล้า อยากจะน าไปประพฤติปฏิบัติ  และ๔) ผู้รับสาร 
(Receiver) หมายถึง  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดความสุขสนุกสนาน มีส่วนร่วมในการเรียนรู้         
เกิดความร่าเริง  มีพลังศรัทธา เกิดปัญญา เปลี่ยนแปลงตนเองไปในทางที่ดีขึ้น  จากการวิเคราะห์

                                                           
๗๗พระครูอรรถธรรมภาณี  (นพปฏล  คุตฺตวโร), “รูปแบบการพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมใน

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต  ”, ดุษฎีนิพนธ์พุทธศำสตรดุษฎี
บัณฑิต (กำรจัดกำรเชิงพุทธ), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘) บทคัดย่อ. 



 
 

๕๖ 

พบว่า องค์กรควรน ารูปแบบการฝึกอบรมแบบ“ธรรมะโอดี” (Dhamma OD Model for 
Strengthening Peaceful Organizations) มาใช้ ซึ่งDhammaหมายถึง ธรรมะประยุกต์เพ่ือการ
อบรมตามแบบ  SMCR ของ “เดวิด เค. เบอร์โล (David K. Berlo)” และ Strengthening 
Peaceful Organizations หมายถึงภาวนา ๔ คือ กาย ศีล จิต ปัญญา อันเป็นเป้าหมายของการ
พัฒนาเพ่ือให้เกิดองค์กรสันติสุข    ผู้วิจัยได้ค้นพบ “องค์ความรู้ใหม่” เป็นรูปแบบการฝึกอบรมเพ่ือ
เสริมสร้างองค์กรสันติสุข คือ “D H A M M A O D ” ซึ่งเป็นรูปแบบการฝึกอบรมที่มีความเหมาะสม
ในสังคมไทยปัจจุบัน  ประกอบด้วย  ๑) D คือฝึกความมีระเบียบวินัย เคารพกติกาในการอยู่ร่วมกัน 
๒) Hคือ พัฒนาความเป็นมนุษย์ สร้างมนุษยสัมพันธ์ในการอยู่ร่วมกัน   ) A คือ ฝึกความมุ่งมั่น ตั้งใจ
ในการพัฒนาฝึกฝนตนเอง  ๔) Mคือ ฝึกสติ  รู้เท่าทันปัญหาสามารถแก้ปัญหาอยู่กับปัจจุบัน         
๕) Mคือ การฝึกสมาธิ สร้างสันติภายในใจของตนเอง   ๖) Aคือ การปรับเปลี่ยนทัศนคติ ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม  ๗) Oคือ องค์กรแหล่งรวมบุคคลที่มีความแตกต่างกัน ๘) Dคือการพัฒนาบุคลากรตาม
หลักภาวนา ๔ ซึ่งสามารถสอดคล้องกับ“หลักไตรสิกขา”คือ  ศีล  สมาธิ และปัญญาน าพาไปสู่องค์กร
สันติสุข๗๘ 

๒๑) พระมหำอิศเรศ  ธิตจิตฺโต (สุขสวัสดิ์)  ไดว้ิจัยเรื่อง “รูปแบบการสื่อสารพุทธธรรม
ของพระธรรมกถึกเพ่ือการพัฒนาชีวิตชาวพุทธในจังหวัดตราด”  ผลการวิจัยพบว่า  สมัยพุทธกาลพระ
พุทธองค์ทรงส่งพระสงฆ์  ๖๐  รูป  ไปเผยแผ่พุทธธรรมเพ่ือประโยชน์และความสุขแก่ชนหมู่มากมี
ความสุขเกื้อกูล  เน้นที่คุณสมบัตรของพระธรรมกถึกต้องมีความอดทน รู้จักส ารวจ  ต้องประกอบด้วย  
รูปแบบการเข้าหาผู้น าทางศาสนาการเมืองและทางเศรษฐกิจ การปฏิวัติหลักค าสอนและหลักความ
เชื่อบางประการของลัทธิศาสนาดั้งเดิม,  การปฏิรูปหลักค าสอนเดิม, อธิบายชี้แจงถึงส่วนดีส่วน
บกพร่องของศาสนาพราหมณ์, การปฏิบัติเชิงรุกหรือเยี่ยมเยียนตามบ้าน, การใช้ปาฏิหาริย์ต่าง ๆ, 
การปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่น,  และการเผยแผ่ด้วยบุคลิกภาพด้วยการยกอุทาหรณ์  การเล่า
นิทานประกอบ การเปรียบเทียบด้วยข้ออุปมา การใช้อุปกรณ์การสอน  การท าเป็นตัวอย่างหรือสาธิต
ให้ดู  การเล่นภาษาเล่นค า  การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าการใช้อุบายเลือกคนและการปฏิบัติเป็น
รายบุคคล  การรู้จักจังหวะและโอกาส  การลงโทษและการให้รางวัล  ต้องมีศีลาจารวัตรงดงาม       
มีองค์พระธรรมกถึก ๕  พบรูปแบบที่ใช้ในการสื่อสารภาษาธรรมของพระธรรมกถึกคือ การเข้าหา
ผู้น าทางการเมืองและทางเศรษฐกิจ, การปฏิบัติธรรม, การบริการชุมชน, การใช้วัตถุมงคลต่างๆ,    
การปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่น, บรรยายธรรมทางสถานีวิทยุกระจายเสียง, การสนทนาการ

                                                           
๗๘พระปราโมทย์  วาทโกวิโท (พันธพัฒน์), “รูปแบบการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดีเพื่อเสริมสร้าง

องค์กรสันติสุข”, วิทยำนิพนธ์ปริญญำพุทธศำสตรมหำบัณฑิต  สำขำวิชำสันติศึกษำ, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๕๘) บทคัดย่อ. 



 
 

๕๗ 

บรรยายและตอบปัญหา เป็นปัจจัยที่พาพุทธธรรมไปสู่ชาวบ้านแต่พระธรรมกถึกใช้ภาษาที่ไม่ลึก  หรือ
ภาษาท่ีเป็นวิชาการเกินไป เพ่ือให้ผู้ฟังรู้ เข้าใจธรรม ผู้เผยแผ่พุทธธรรม 

ผู้วิจัยจึงได้เสนอรูปแบบ ๔ กลุ่ม  คือกลุ่มวัยรุ่น, กลุ่มข้าราชการ,กลุ่มผู้ปฏิบัติธรรม,  
กลุ่มชาวบ้าน  ซึ่งพระธรรมกถึกต้องศึกษาเรียนรู้ให้มาก รู้ทันโลกยุคใหม่ และในขณะเดียวกันปฏิบัติ
ธรรมอย่างต่อเนื่อง  ให้เกิดปัญญาอย่างแท้จริง สร้างสรรค์ ในการท างานร่วมกัน อย่างมีระบบที่
ชัดเจนมีการจัดระบบการบริหาร การจัดการ การประเมินผลงานด้วย ผู้ เผยแผ่พุทธธรร ม            
ควรใช้ภาษาท่ีง่ายอยู่ในโลกความเป็นจริงและใช้ภาษาท่ีร่วมสมัย น าวัฒนธรรมมาวิเคราะห์ การศึกษา  
สังคม  ค่านิยม วัย การศึกษา การอยู่กับธรรมชาติของพฤติกรรมชาวบ้านด้วย เนื่องจากว่าชาวบ้าน 
ในจังหวัดตราดอยู่กับวัฒนธรรม  ธรรมชาติ  ครอบครัว  ด้วยความศรัทธามาแต่เก่าก่อน๗๙ 

๒๒) สิน  งำมประโคน  ได้วิจัยเรื่อง “พุทธวิธีการสอนเชิงบูรณาการให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วม”  ผลการวิจัยพบว่า  การสอนถือว่าเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่จะช่วยแก้ปัญหาวิธีการเรียนและ
ผู้เรียนจะได้ด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข โดยพระพุทธเจ้าเป็นต้นแบบการสอนที่ดี พระองค์ทรงสอน
เรื่องง่ายๆ ไปหาเรื่องยาก ทรงได้รับการยกย่องว่าเป็นพระบรมศาสดา หรือ พระบรมครู เป็นครูของ
มนุษย์และเทวดา ดังที่ปรากฏในภาษาบาลีว่า สตฺถา เทวมนุสฺสาน  แปลว่า พระศาสดาเป็นครูของ
เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายและพระองค์ทรงมีความสามารถในการสอน การสอนที่ดีต้องสามารถให้
ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาการเรียน โดยผ่านสื่อการจัดกิจกรรมและการประเมินผลการเรียน เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วม และเป็นการฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติด้วยตนเอง จะเห็นว่า พระพุทธองค์ทรงสอนให้มี
ส่วนร่วมในการกล้าถามค าถาม กล้าการแสดงความคิดเห็นโดยพรพุทธองค์ทรงคอยให้ค าแนะน า      
ชี้ชวน ชักจูง  สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติธรรม ด้วยจิตที่ร่าเริงเบิกบานใจตามจริตของบุคคล ช่วยให้
แก้ปัญหาที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม ซึ่งสามารถบูรณาการในการ
สอน โดยที่ผู้สอนต้องใจกว้างในการรับฟังความคิดเห็นจากผู้เรียน ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน 
สุดท้ายในที่สุดผู้สอนผู้เรียนมีความสุขในการแสวงหาความรู้ ๘๐ 
 ๒๓) เนตรชนก  วิภำตะศิลปิน ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาเยาวชนตามหลัก
ไตรสิกขาในโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรม” ผลการวิจัยพบว่า สภาพการพัฒนาเยาวชนตามหลัก
ไตรสิกขาในโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรมเป็นกระบวนการพัฒนาเยาวชนตามหลักไตรสิ กขา

                                                           
๗๙พระมหาอิศเรศ  ฐิตจิตฺโต (สุขสวัสดิ์),  “รูปแบบการสื่อสารพุทธธรรมของพระธรรมกถึกเป็นการ

พัฒนาชีวิตชาวพุทธในจังหวัดตราด”,  วิทยำนิพนธ์พุทธศำสตรมหำบัณฑิต (พระพุทธศำสนำ), (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘) บทคัดย่อ.  

๘๐สิน  งำมประโคน, “พุทธวิธีการสอนเชิงบูรณาการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม”, บทควำมสำขำวิชำ
บริหำรกำรศึกษำ, (ครุศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๕๘). 

 



 
 

๕๘ 

ได้แก่  ๑) แนวคิด  คือเรียน เล่น เป็น เปลี่ยน ๒) เป้าหมาย คือ เปลี่ยนตนเปลี่ยนคนทั้งโลก          
 ) หลักสูตร  คือ หลักการพัฒนาเยาวชนตามหลักไตรสิกขาตลอด ๔ สัปดาห์ ประกอบด้วย หัวข้อที่๑  
เรื่องร้องเรียน เรียนทางธรรม  น าทางโลก หัวข้อที่๒  เล่นเพลิน  เจริญปัญญา หัวข้อที่   เรื่องเป็น  
เป็นให้ดีที่สุด ณ จุดที่เป็น และหัวข้อที่๔ เปลี่ยนตน เป็นคนใหม่ ประกอบด้วย ๕ ขั้น ได้แก่ ขั้นตอนที่ 
๒  การจัดเตรียมหลักสูตรการพัฒนาเยาวชนตามหลักไตรสิกขา ขั้นตอนที่   การดูแล ติดตามผลและ
พัฒนาเยาวชนขั้นตอนที่  ๔  การปรับปรุง และพัฒนาแผนบริหารโครงการ และขั้นตอนที่  ๕        
การประเมินผลโครงกาและเผยแผ่ผลแผนบริหารโครงการ 
  พัฒนารูปแบบการพัฒนาเยาวชนตามหลักไตรสิกขาในโครงการสามเณรปลูกปัญญา
ธรรม  รูปแบบการพัฒนาเยาวชนตามหลักไตรสิกขาในโครงกานสามเณรปลูกปัญญาธรรมเป็น
กระบวนการพัฒนาตนตามหลักไตรสิกขาในโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรม  และเป็นการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้กับสามเณรภายในระยะเวลา ๔ สัปดาห์ ภายใต้แนวคิด“รัก รอ พอ ให้” โดย
การใช้หลักไตรสิกขา อันประกอบไปด้วย ศีล สมาธิ และปัญญา เป็นกระบวนการในการฝึกฝน  อบรม
และพัฒนาเยาวชนให้มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงพัฒนาตามหลักไตรสิกขา   ด้าน ดังนี้   คือ          
๑) การพัฒนาตนในด้านศีล หมายถึง  การฝึกฝนตนและปฏิบัติตนตามหลักเสขิยวัตร  ที่สามเณรพึง
ศึกษาธรรมเนียมเก่ียวกับมารยาทที่ภิกษุพึงส าเหนียก  หรือพึงฝึกฝนปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ  เพ่ือความ
ดีงามยิ่งขึ้นไป  ๒) การพัฒนาตนในด้านสมาธิ  หมายถึงการฝึกภาวนาและอบรมของจิตใจ  มีภาวะ
ของจิตที่ตั้งมั่น ก าหนดแน่วแน่อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  เป็นการฝึกฝนพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพจิตดี  
สมรรถภาพจิตดี และสุขภาพจิตดี และพัฒนาตนเองในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาเพ่ือให้เกิด
ปัญญา   ) การพัฒนาตนในด้านปัญญา หมายถึง การฝึกปัญญาให้เกิดความรู้ความเข้าใจสรรพสิ่ง    
รู้แจ้งตามความเป็นจริง โดยการใคร่ครวญ การกระท าของตนเองด้วยความระลึกได้ว่าสิ่งใดควรท า
และสิ่งใดควรหลีกเลี่ยง  โดยผ่านการศึกษาเล่าเรียนหลักธรรมผ่านการ์ตูนแอนิเมชั่นพุทธประวัติ
กิจกรรมโดยสอดแทรกองค์ความรู้ทางหลักธรรมและความสนุกเข้าไว้ด้วยกัน  โดยพระอาจารย์     
และวิทยากรฝ่ายฆราวาสเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้  เมื่อเยาวชนที่ได้รับการพัฒนาตนตามหลักไตรสิกขา
ในโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรม จะเกิดการปรับปรุงและเปลี่ยนตัวเองในทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
โดยสามารถประเมินได้จากพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการพัฒนาตนตามหลักภาวนา ๔ คือ             
๑) ด้านกายภาวนา พัฒนากาย  ๒) ด้านศีลภาวนา พัฒนาศีล   ) ด้านจิตตภาวนา พัฒนาจิต และ   
๔) ด้านปัญญาภาวนา พัฒนาปัญญา๘๑ 

                                                           
๘๑เนตรชนก  วิภาตะศิลปิน,  “รูปแบบการพัฒนาเยาวชนตามหลักไตรสิกขาในโครงการสามเณรปลูก

ปัญญาธรรม”,  ดุษฎีนิพนธ์ปริญญำพุทธศำสตรดุษฎีบัณฑิต  สำขำวิชำพุทธบริหำรกำรศึกษำ, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๕๙) บทคัดย่อ. 



 
 

๕๙ 

๒๔) พระปรำโมทย์  วำทโกวิโท  ได้วิจัยเรื่อง “ธรรมะโอดี:กระบวนการพัฒนาองค์กร
วิถีพุทธ”  ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาฝึกอบรมตามกระบวนการธรรมะโอดี  เป็นกระบวนการเผย
แผ่ธรรมตามแนวทางของพระพุทธเจ้า  โดยมีหลักธรรมทางศาสนามาบูรณาการร่วมกับวิทยาการ
สมัยใหม่  โดยมุ่งสู่การพัฒนาคนให้มีสันติภายในเพ่ือเกิดสันติภายนอก  เป็นการน าเอาหลักการ
รูปแบบ  กิจกรรม  สื่อการสอน  วิธีการที่ทันสมัย  เทคโนโลยีภาษาที่เข้าใจง่าย  เหตุการณ์ตัวอย่าง
สมัยใหม่  กิจกรรมการมีส่วนร่วม  การสื่อสารธรรมที่ร่วมสมัย  ด้วยวิธีการ “ฉลาดประยุกต์  สนุกมี
สาระ”  และมีกิจกรรมการเรียนรู้แบบ ๕ ส. คือ สนุก สาระ สงบ ส านึกและสร้างสรรค์ เป็นการ  
บูรณาการศาสตร์ตะวันตกและศาสตร์ตะวันออก  การฝึกอบรมตามแนวทางวิทยาการสมัยใหม่        
มีความน่าสนใจ  มีสีสัน  มีเทคนิค  สื่อ  อุปกรณ์ในการช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรม เกิดการเรียนรู้     
จนสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในส่วนของความรู้(knowledge) ทักษะ(skills) และทัศนคติ
(attitude)ในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะแนวคิดการเรียนรู้ (learning) อย่างมีส่วน
ร่วม เป็นหลักส าคัญ  การฝึกอบรมตามแนวทางสมัยใหม่เป็นสิ่งที่ท้าทายองค์กรที่มุ่งประสบ
ความส าเร็จในกระแสของการแข่งขัน  ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการอบรมคือการเลือก ประเภท 
วิธีการ เทคนิค เนื้อหา ของการอบรมให้เหมาะสมกับองค์กร เพ่ือเป็นการกระตุ้นความสามารถให้
บุคลากรมีแรงน าองค์กรไปสู่ความส าเร็จและเกิดความสันติสุขในองค์กร๘๒  

๒๕) พระรำชเมธี (วิชำ อภิปญฺโญ)  ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาสมรรถนะพระสังฆาธิ
การระดับอ าเภอในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๘ ” ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาอุปสรรคการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ ด้านสมรรถนะด้านการเผยแผ่ พระสังฆาธิการระดับอ าเภอส่วนใหญ่มีความสามารถ
และความพร้อมในการเทศน์และการบรรยาย มีความสามารถอบรมประชาชนในการปฏิบัติธรรมทั้ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มีการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรับเป็นส่ วนมาก มีการส่งเสริมให้
พระสงฆ์เป็นพระนักเผยแผ่ พระสังฆาธิการระดับอ าเภอบางรูปขาดความรู้เรื่องประชาสัมพันธ์และ
ขาดความรู้ในเรื่องการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาผ่านสื่อต่างๆ เช่น วารสาร  สิ่งพิมพ์  วิทยุ  
โทรทัศน์ เป็นต้น   แนวทางในการพัฒนาสมรรถนะพระสังฆาธิการระดับอ าเภอในเขตการปกครอง
คณะสงฆ์ภาค ๘ มีองค์ประกอบ ๖ ประการได้แก่ หลักการ เป้าหมาย จุดมุ่งหมาย การเตรียมการ
พัฒนา  กระบวนการพัฒนา และการประเมินผลการพัฒนา๘     

                                                           
๘๒พระปราโมทย์  วาทโกวิโท, “ธรรมะโอดี: กระบวนการพัฒนาองค์กรวิถีพุทธ”, เอกสำรสืบ

เนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ ด้ำนมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  มหำวิทยำลัยรำชภัฎอุบลรำชธำนี 
คร้ังท่ี๔ วันที่  ๒๖  สิงหำคม  ๒๕๕๙, (อุบลราชธานี:วิทยาการพิมพ,์ ๒๕๕๙), หน้า ๕๘๒-๕๙๐.   

๘ พระราชเมธี (วิชา อภิปญฺโญ), “การพัฒนาสมรรถนะพระสังฆาธิการระดับอ าเภอในเขตปกครอง
คณะสงฆ์ภาค ๘”,  ดุษฎีนิพนธ์ปริญญำพุทธศำสตรดุษฎีบัณฑิต  สำขำวิชำพุทธบริหำรกำรศึกษำ, (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๕๙) บทคัดย่อ. 



 
 

๖๐ 

๒๖) พระครูวิมลพัฒนกิจโกศล  พิเชษฐ์ ทั่งโต  และยุทธนำ ประณีต ได้วิจัยเรื่อง 
“การพัฒนารูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”  
ผลการวิจัยพบว่า สภาพทั่วไปในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา พบว่า การด าเนินการประกาศพระพุทธศาสนาให้ศาสนทายาทและประชาชน
ได้รับทราบในทุกๆ วิธีที่ไม่ขัดต่อพระธรรมวินัย โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนได้มีความรู้ ความเข้าใจใน
หลักธรรม ด้วยการเทศนา การปาฐกถาธรรมในโอกาสต่างๆ การบรรยายธรรมทางวิทยุและโทรทัศน์  
การเผยแผ่ธรรมด้วยสื่อ เช่น หนังสือ รวมถึงการจัดกิจกรรมของพระสงฆ์สืบสานวัฒนธรรมไทย     
การพัฒนารูปแบบการเผยแผ่พรพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า 
ด้านบุคลิกภาพ คือ องค์กรสงฆ์ต้องเป็นตัวอย่างที่ดี มุ่งเน้นการศึกษาอย่างต่อเนื่องและจริงจัง พัฒนา
เสริมสร้างความรู้ความสามารถให้แก่บุคลากร ด้วยการท าโครงการอบรมบุคลากรเพ่ือการเผยแผ่อย่า
ต่อเนื่อง  ด้านเนื้อหา คือ ปฏิภาณไหวพริบลีลาการแสดงธรรม เนื้อหาภาษาที่ใช้มีล าดับขั้นตอน มีการ
พัฒนาเนื้อหาใหม่ให้ทันยุคสมัย ด้านสื่อการสอนคือ มีการประยุกต์หลักพุทธธรรมเพ่ือการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา และการพัฒนารูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพบว่า รูปแบบการแสดงพระธรรม
เทศนา มีการเทศน์แบบปฏิภาณและเทศน์แบบอ่านคัมภีร์   รูปแบบการบรรยาย มีการบรรยายธรรม
ทุกวันพระ ใช้หัวข้อที่เหมาะสมกับกาลเวลา สถานที่บุคคล และรูปแบบวิธีฝึกปฏิบัติวิธีการสอน
กรรมฐาน โดยมีการยึดหลักสูตรแกนกลางของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  รูปแบบมีความ
สอดคล้องกับยุคสมัย๘๔    

สรุป จากการศึกษางานวิจัยเอกสารวิชาการบทความงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จ านวน ๒๖  
เรื่อง พบว่าได้มีผู้ศึกษารูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี เกี่ยวกับ 
“รูปแบบการฝึกอบรม รูปแบบการเผยแผ่ธรรม รูปแบบการพัฒนาศักยภาพธรรมทูต  รูปแบบการ
สื่อสารธรรม  รูปแบบการเผยแผ่ธรรมของพระสงฆ์ต้นแบบ หลักสูตรการฝึกอบรมของคณะสงฆ์ไทย  
รูปแบบการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี รูปแบบการจัดการความขัดแย้งโดยพุทธสันติวิธี  รูปแบบการฝึก
กระบวนการสร้างแรงจูงใจ รูปแบบและกระบวนการพัฒนาครู  รูปแบบการพัฒนาศักยภาพพระสอน
ศีลธรรม  และรูปแบบการเผยแผ่ธรรมการเทศนาในสังคมไทย” จากการทบทวนงานวิจัยนั้นล้วน
เกี่ยวข้องกับปัญหาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในปัจจุบันว่าการเผยแผ่ธรรมในปัจจุบันขาดรูปแบบ
การน าเสนอธรรมะให้เหมาะสมกับยุคสมัย โดยเน้นที่ผู้เผยแผ่ธรรม หรือ พระวิทยากรผู้น าธรรมะสู่
สังคมจะต้องมีการปรับตัวประยุกต์หลักค าสอนให้ทันสมัยเรียกว่า “ฉลาดประยุกต์ สนุกมีสาระ” เป็น
การปรับศาสตร์เข้าหาพระพุทธศาสนา โดยมีพระพุทธศาสนาเป็นตัวตั้งมีศาสตร์สมัยใหม่มาสนับสนุน

                                                           
๘๔พระครูวิมลพัฒนกิจโกศล  พิเชษฐ์ ทั่งโต  ยุทธนา ประณีต , “การพัฒนารูปแบบการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, วำรสำรฉบับพิเศษสังคมศำสตร์ ๑ ทศวรรษ 
กำรจัดกำรเชิงพุทธ, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, (โรงพิมพ์มหาจุฬา, ๒๕๖๐), หน้า ๑๕-๑๖.   



 
 

๖๑ 

เพ่ือการน าเสนอธรรมะให้เกิดความสนใจมากขึ้น มีรูปแบบการเรียนรู้ธรรมะผ่านกิจกรรม ผู้เรียนรู้มี
ส่วนร่วมในการเรียนรู้ จึงต้องมีรูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี เพ่ือ
ออกไปท าหน้าที่ช่วยเหลือให้สังคมให้เกิดสันติสุข แต่วิทยากรจะต้องผ่านการพัฒนาตามรูปแบบการ
พัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยมุ่งหลักการวิธีการอุดมการณ์ในการท าหน้าที่ของการเป็น
วิทยากรต้นแบบ      

 

๑.๗ วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย  
วิธีการด าเนินวิจัย (Research Methodology) ในการศึกษาวิจัย เรื่อง“รูปแบบการ

พัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี” วิธีการด าเนินการวิจัยเป็นตัวชี้ชัดว่า “เราจะไปสู่
เป้าหมายนั้นได้อย่างไร” (How can we get there?) ผู้ศึกษาจะ “มีวิธีการท าอย่างไร” (How) ถึงจะ
สามารถตอบโจทย์หัวข้อวิจัยได้ ด้วยการหาหลักฐานและเหตุผลเครื่องมือในการตอบค าถามเพ่ือให้ได้
องค์ความรู้ใหม่ ตามแนวทางสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    
ซึ่งการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบ Research and Development (R and D) การวิจัยในครั้งนี้เป็น
กระบวนการค้นหาข้อเท็จจริงเพ่ือสร้างความรู้และนวัตกรรมเครื่องมือ  ผลลัพธ์เป็น Information , 
Knowledge , Cooperation , Strategy and How to Practices  โดยหัวใจของการศึกษางานวิจัย
แบบ Research and Development (R and D) คือ “ต้องกำรแก้ปัญหำและต้องกำรสร้ำง
นวัตกรรม” เป็นงานวิจัยที่มุ่งเน้นน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้โดยตรงอย่างเป็นรูปธรรม เห็นผล  
ที่ชัดเจนในการพัฒนาตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยผ่านการทดลองและมีการวัดผลรูปแบบการ
พัฒนา  โดยเป็นนวัตกรรมประเภทรูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ เป็นการวิจัยและพัฒนาเพ่ือ
ปรับปรุงรูปแบบ(Model Research and Development)เป็นการน าหลักการทฤษฏีมาผสมผสาน
กับเครื่องมือและการประยุกต์ใช้จริงโดยการน ามาสู่กระบวนการวิจัย ทดลองหารูปแบบจนเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด  

การวิจัยแบบ Research and Development (R and D) มีกระบวนการพัฒนา
นวัตกรรมในรูปแบบของ R1D1, R2D2, R3D3 ใช้รูปแบบการวิจัย “เชิงทดลอง: Experimental 
Research” เน้นการวิจัยด้วยการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง เป็นการวิจัยโดยการลงมือปฏิบัติ ทดลองโดย
ใช้ความรู้และเทคนิคของศาสตร์เฉพาะด้าน เพื่อค้นหาความรู้ วิธีการและการสร้างนวัตกรรม เป็นการ
ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมในด้านการพัฒนามนุษย์ โดยตอบโจทย์ “Why : ท ำไม
ต้องพัฒนำ What : พัฒนำอะไร   How : พัฒนำอย่ำงไร”  โดยผลงานการวิจัยสามารถน าไป
เผยแพร่และขยายผลในวงกว้างได้ต่อไปเพราะผลลัพธ์การวิจัยพัฒนา คือ รูปแบบ วิธีการ 
กระบวนการ ระบบปฏิบัติการ โดยมีเป้าหมายคือ รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพ 



 
 

๖๒ 

วิธีการด าเนินการวิจัย (Research Methodology) การวิจัยและพัฒนา Research and 
Development (R and D) มีรูปแบบการวิจัยพัฒนา  ดังนี้  

 
รูปแบบกำรวิจัยพัฒนำ  Research and Development (R and D) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที ่๑.๑  แสดงรูปแบบการวิจัยเชิงพัฒนา 

 

ศึกษำงำนทฤษฎีและงำนวิจัย 

ศึกษำควำมคิดเห็นจำกผู้เชี่ยวชำญ 

สร้ำงรูปแบบ 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิรับรองรูปแบบ 
 

ทดลองใช้รูปแบบ 
 

ปรับปรุงรูปแบบ  
 

น ำเสนอรูปแบบ  
 

หลักธรรมสนับสนุน 
๑) ไตรสิกขา   
๒) พรหมวิหารธรรม ๔ 
 ) อิทธิบาท ๔ 
๔) สังคหวัตถุธรรม ๔ 
๕) ภาวนา ๔ 
๖) องค์แห่งธรรมกถึก ๕ 
๗) สาราณียธรรม ๖ 
๘) คารวตา ๖ (คารวะ) 
๙) อปริหานิยธรรม ๗ 
๑๐) สัปปุรสิสธรรม ๗ 
๑๑) สัปปายะ ๗ 
๑๒) กัลยาณมิตร๗  
๑ ) มรรคมีองค์ ๘ 
๑๔) ขันติธรรมทางศาสนา 
๑๕) การสื่อสารของพระพุทธเจ้า 
๑๖) โอวาทปาติโมกข ์
อันประกอบด้วย 
หลักการ    
อุดมการณ์ ๔  
วิธีการ ๖ 
 



 
 

๖  

วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย (Research Methodology) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที ่๑.๒  แสดงวิธีด าเนินการวิจัย 

กำรศึกษำข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (R1) กำรพัฒนำรูปแบบ (D1) ทดลองใช้รูปแบบ (R2) 

๑. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
รูปแบบการพัฒนาวิทยากร
ต้นแบบตามศาสตร์สมัยใหม่และ
พระพุทธศาสนาเถรวาท 
๒. ศึกษาความต้องการและ
ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสีย  
วิทยากรการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการ
อบรม หน่วยงานผู้จัดฝึกอบรม 
 . ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ขอบข่าย รูปแบบของการพัฒนา
วิทยากรต้นแบบจากผู้เชี่ยวชาญ  
และผู้ทรงคุณวุฒิ 

๑. พัฒนารูปแบบการ
พัฒนาวิทยากรต้นแบบ  
(ฉบับร่าง) ประกอบด้วย 
หัวข้อ  วัตถุประสงค์ 
หลักสูตร หลักกำร วิธีกำร 
เนื้อหำ กิจกรรม สื่อ และ
กำรวัดและกำรประเมินผล 
๒. ตรวจสอบรูปแบบโดย
อาจารย์ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
และผู้ทรงคุณวุฒิ  
 . ปรับปรุงแก้ไขรูปแบบ 
 

น ารูปแบบไปใช้ โดยการจัด
ฝึกอบรมวิทยากรต้นแบบ 
จ านวน  ๔๑ รูป โดยการ
ทดสอบก่อนและหลังการ
ฝึกอบรม 
 

ประเมินผลและปรับปรุง (D2) 

๑.ประเมินความรู้ ความเข้าใจ 
ทักษะ ทัศนคติ เกี่ยวกับการ
เป็นพระวิทยากรต้นแบบ
สันติภาพโดยพุทธสันติวิธี  
๒.ประเมินความคิดเห็นที่มี
รูปแบบการพัฒนาวิทยากร
ต้นแบบสันติภาพหลังจากเสร็จ
สิ้นการฝึกอบรม  
 .ประเมินความสามารถในเป็น
พระวิทยากรตามสภาพความ
เป็นจริง โดยสังเกตจากการ
ฝึกอบรมอบรม 

 

การปรับปรุงรูปแบบ 

ปรับปรุงแก้ไข  (R3) 

น ำเสนอรูปแบบกำรพัฒนำ
วิทยำกรต้นแบบสันติภำพ

โดยพุทธสันติวิธี 
ฉบับสมบูรณ์ (D3) 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 



 
 

๖๔ 

วิธีการด าเนินวิจัย (Research Methodology) ในการศึกษาวิจัย เรื่อง“รูปแบบการ
พัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี” เป็นการวิจัยแบบResearch and Development 
(R and D) แบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ประกอบด้วย   

๑.๗.๑) ประชากรและกลุ่มตัวอย่างหรือผู้ให้ข้อมูล 
๑.๗.๒) การสร้างและพัฒนาเครื่องมือการวิจัย 
๑.๗. ) การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย 
๑.๗.๔) การวิเคราะห์ข้อมูล  

 

๑.๗.๑ ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงหรือผู้ให้ข้อมูล  
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เรื่อง “รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพ

โดยพุทธสันติวิธี” ใช้กลุ่มด้านประชากรกลุ่มตัวอย่างเป็นพระสงฆ์จ านวน ๔๑  รูป เพ่ือเข้าสู่รูปแบบ
การพัฒนาพระวิทยากรต้นแบบ ด้วยกระบวนการฝึกอบรมเป็นการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนา   
พระวิทยากรต้นแบบ มีการคัดเลือกประชากรกลุ่มตัวอย่างเป็นพระสงฆ์ นักเผยแผ่ พระธรรมวิทยากร 
พระธรรมทูต เพ่ือน ามาพัฒนาเป็นวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี  โดยคัดเลือกจาก
คุณสมบัติเบื้องต้นของพระวิทยากรต้นแบบจะต้องมีคุณสมบัติสู่การเป็นวิทยากรต้นแบบ คือ “ระดับ
การศึกษาทางธรรมนักธรรมชั้นเอก ระดับการศึกษาทางโลกระดับปริญญาตรี  มีพรรษาจ านวน       
๕ พรรษาขึ้นไป  มีศรัทธามีอุดมการณ์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีประสบการณ์ในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา และมีใจรักในการเผยแผ่ธรรม มีความกระหายในการเรียนรู้ มีฉันทะในการพัฒนา
ตนเป็นวิทยากรต้นแบบ” โดยมีการคัดเลือกพระสงฆ์เพ่ือไปพัฒนาเป็นพระวิทยากรต้นแบบ มีเกณฑ์ 
ประกอบด้วย  ดังนี้  

๑) มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ที่ก าหนดเบื้องต้น 
๒) ส่งใบสมัครกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน 
 ) เขียนเรียงความ ๑-๒ หน้ากระดาษ ประเด็นการเขียน เช่น  

        ๑) “อะไรเป็นแรงบันดาลใจในการเข้าร่วมการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ” 
๒) “การเป็นพระวิทยากรต้นแบบสันติภาพจะช่วยเกื้อกูลสังคมอย่างไร” 

๔) สัมภาษณ์ทางโทรศัพท ์
๕) ประเมินผลจากการใช้เฟชบุ๊คของผู้สมัครในการสื่อสารหรือส ารวจการโพสต์ 
๖) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารับการฝึกอบรมวิทยากรต้นแบบธรรมะโอดีโดยพุทธสันติวิธี 
การสัมภาษณ์จึ งสะท้อนทัศนคติของบุคคลผู้จะยกระดับเป็นวิทยากรต้นแบบ          

การสัมภาษณ์จึงมีส่วนส าคัญมากในการวัดและกลั่นกรองกลุ่มตัวอย่างเพ่ือน าไปทดลองรูปแบบและ
พัฒนาเป็นวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี ในทางพระพุทธศาสนาใช้กรอบภาวนา ๔  ใน
การออกแบบเครื่องมือการสัมภาษณ์ประกอบด้วย ๑) ด้านกายดี หมายถึง บุคลิกภาพภายนอกภายใน



 
 

๖๕ 

ของการเป็นวิทยากร ๒) ด้านพฤติกรรมดี หมายถึง ต้นแบบของการมีวิชายอดจรณะเยี่ยม มี
พฤติกรรมเหมาะสมในการเป็นวิทยากร  ) ด้านจิตใจดี หมายถึง การมีสันติภายในและจิตใจที่ดีใน
การเป็นวิทยากร ๔) ด้านปัญญาดี หมายถึง มีความสามารถในการแก้ปัญหา มีฐานการศึกษาทางโลก
และทางพระพุทธศาสนาส าหรับการเป็นวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี  
 

๑.๗.๒ กำรสร้ำงและพัฒนำเครื่องมือกำรวิจัย 
เครื่องมือส าหรับศึกษาการสร้างและออกแบบการวิจัยเพ่ือสร้างนวัตกรรม ด้วยการสร้าง 

“แบบการสัมภาษณ์ เพ่ือใช้ศึกษาสภาพปัญหาความต้องการของผู้เกี่ยวข้อง ข้อมูลที่ได้น าไปใช้
ออกแบบนวัตกรรม” และเครื่องมือวัดผลที่เกิดจากการทดลองใช้รูปแบบ ประกอบด้วย “แบบ
สัมภาษณ์เชิงลึก  แบบสังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตแบบมีส่วนร่วม แบบสอบถามความพึงพอใจ” 
ตามขอบเขตของเนื้อหาครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยการตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือ คือ“ความตรง (Validity) และความเที่ยง (Reliability)” ด้วยการเสนอผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 
๙ ท่าน ประกอบด้วย  

๑) พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร.  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  
๒) พระมหาดนัยพัชร์  คมฺภีรปญฺโญ, ดร. รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 ) พระปลัดสรวิชญ์  อภิปญฺโญ, ผศ.ดร.  หัวหน้าภาคจิตวิทยาและการศึกษาแนะแนว 
๔) พระปลัดสมชาย ปโยโค, ดร.  ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา มหาจุฬา 
๕) ศ.ดร.สมภาร  พรมทา  อาจารย์ประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  มหาจุฬา 
๖) ผศ.ดร.ประพันธ์  ศุภษร  ผู้อ านวยการหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตพระพุทธศาสนา 
๗) รศ.ดร.สมชัย   ศรีนอก  อาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์ หลักสูตรและการสอน   
๘) ดร.อ านาจ  บัวศิริ   อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิเชี่ยวชาญระเบียบวิธีการวิจัย 
๙) ดร.ขันทอง  วัฒนะประดิษฐ์   อาจารย์ประจ าหลักสูตรสันติศึกษา มหาจุฬา 
เพ่ือเป็นการตรวจสอบความเชื่อมั่น  ความเที่ยงตรง ครอบคลุมครบถ้วนของเนื้อหาใน

ประเด็นและสาระส าคัญตรงตามพฤติกรรมที่ต้องการวัด  รวมทั้งความเหมาะสมของส านวนภาษา  
และปรบัปรุงแก้ไข เป็นเครื่องมือในการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือให้เกิดรูปแบบการพัฒนาวิทยากร
ต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี  และผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอกตรวจสอบค่า IOC ในการ
วิจัยด้วยแบบสอบถามก่อนและหลังการทดลองรูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธ
สันติสันติวิธีเพ่ือเป็นการสนับสนุนงานวิจัยให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน      
๕ ท่าน ประกอบด้วย  

๑) พระมหาดวงเด่น  ฐิตญาโณ,  ดร.  อาจารย์ประจ าหลักสูตรสันติศึกษา  มหาจุฬา 
๒) รศ.ดร.ภักดี   โพธิ์สิงห์  อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 
 ) ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์  สุขเหลือง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาจุฬา 



 
 

๖๖ 

๔) ผศ.ดร.สัญญาศรณ์  สวัสดิ์ไธสง  อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร 
๕) ผศ.ดร.ณัฐฐณิชชา  รัตนศิริณิชกุล  รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิจัยและพัฒนา

นักศึกษา มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 
 

๑.๗.๓) กำรเก็บรวบรวมข้อมูลกำรวิจัย 
การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นการเก็บด้วยตนเองและเป็นการเก็บข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ 

เก็บจากกลุ่มประชากรตัวอย่าง ประกอบด้วย ดังนี้  
๑) กำรวิเครำะห์จำกเอกสำร ศึกษาทฤษฎี แนวคิด หลักการ ปฏิบัติการ จาก ข้อมูล

จากเอกสารปฐมภูมิ ได้แก่พระไตรปิฎก ฉบับภาษาไทยฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕ ๙ และศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ หนังสือ ข้อมูลเอกสารทางวิชาการ  ทฤษฎี  
หนังสือ ต ารา เอกสาร วารสาร บทความ วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ ในประเทศและต่างประเทศ 
ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากห้องสมุดจากสถาบันการศึกษา จากอินเตอร์เน็ตและจากนิตยสาร                                                                                                              
รวมถึงศึกษาทฤษฎีในด้านการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ด้านการ
พัฒนาองค์กรธรรมะโอดี  ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ ด้านการเป็นผู้น าและสร้างทีมงาน และด้านพุทธ
สันติวิธี เพื่อเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย 

๒) วิธีกำรสนทนำกลุ่ม (Focus Group Discussion) เพ่ือเก็บข้อมูลการวิจัยมีการ
สนทนากลุ่ม แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ ถือว่า
เป็น ปรโตโฆสะ เสียงจากบุคคลอื่นสะท้อน เสนอแนะแบบกัลยาณมิตรเป็นสันติสนทนา โดยการเรียน
เชิญบุคคลผู้เชี่ยวชาญด้านพระพุทธศาสนา ด้านพุทธสันติวิธี ด้านวิทยากรฝึกอบรม  ด้านนักสันติวิธี  
ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ  ด้านการสื่อสาร  ด้านนักกิจกรรม ด้านนักฝึกอบรม  ด้านนักวิจัยเชิง
พัฒนา  ร่วมสนทนากลุ่มเพ่ือสะท้อนงานวิจัยเสนอแนะรูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบควรจะ
เดินทางไปสู่ทิศทางใดและรับรองรูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบธรรมะโอดีโดยพุทธสันติวิธี    
ด้วยการใช้เครื่องมือการสนทนากลุ่มจากผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญ จ านวน ๑๖ ท่านโดยมี อาจารย์ 
ดร.ขันทอง  วัฒนะประดิษฐ์  อาจารย์หลักสูตรสันติศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย เป็นผู้ด าเนินรายการสนทนากลุ่ม (Moderator) ในการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ
สันติภาพโดยพุทธสันติวิธี โดยแบ่งออกเป็น  ๔  ด้าน  อันประกอบด้วย  

๑) ผู้ทรงคุณวุฒผู้ิเชี่ยวชำญด้ำนพระพุทธศำสนำและพุทธสันติวิธี 
๑) พระเมธาวินัยรส รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มมร   

  ๒) พระสุธีรัตนบัณฑิต รศ.ดร. ผอ.สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร 
   ) พระมหาสมบูรณ์  วุฑฺฒิกโร ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มจร  
  ๔) ศ.(พิเศษ) ร.ท.ดร.บรรจบ  บรรณรุจิ  นักวิชาการด้านพระพุทธศาสนา  

 



 
 

๖๗ 

๒) ผู้ทรงคุณวุฒผู้ิเชี่ยวชำญด้ำนสันติวิธีและสันติภำพ 
  ๑) พระมหาบุญเลิศ  อินฺทปญฺโญ รศ.ดร. รองคณบดีสังคมศาสตร์ มจร 
  ๒) รศ.ดร.โคทม  อารียา  ที่ปรึกษาสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
   ) อาจารย์ศุภณัฐ  เพิ่มพูนวิวัฒน์  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการเมืองภาค 
  พลเมือง  สถาบันพระปกเกล้า   

๓) ผู้ทรงคุณวุฒผู้ิเชี่ยวชำญด้ำนวิทยำกรกำรฝึกอบรมและพัฒนำวิทยำกร 
  ๑) พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ  ประธานพระวิทยากรธรรมะอารมณ์ดี  
  ๒) ดร.จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร วิทยากรกระบวนการเชี่ยวชาญการฝึกอบรม 
   ) ผศ.ดร.วุฒิพงษ์  ถายะพิงค์ ประธานสถาบันพัฒนาศักยภาพมนุษย์ 

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสาร จิตวิทยาและบุคลิกภาพ  
  ๔) พอ.นพ.พงษ์ศักดิ์  ตั้งคณา  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญชั้นน าระดับประเทศ 
  ๕) ดร.สุรวงค์  วัฒนกูล  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญชั้นน าระดับประเทศ 
  ๖) อาจารย์วุฒิชัย  บุญครอง  CEO บริษัทก่อการดีฝึกอบรม จ ากัด  

๔) ผู้ทรงคุณวุฒผู้ิเชี่ยวชำญด้ำนพัฒนำกำรวิจัย 
  ๑) ดร.อ านาจ   บัวศิร ิ  ผู้เชี่ยวชาญการวิจัยด้านพระพุทธศาสนา 
  ๒) ดร.เบญจมาศ  สุขสถิตย์ ผู้เชี่ยวชาญวิจัยด้านการพัฒนา ม.เชียงใหม่ 
   ) คุณยุพยงค์  พาหา  ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย  กระทรวงสาธารณสุข 
 

๓) วิธีกำรทดลองเชิงปฏิบัติกำร  
เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะการพัฒนารูปแบบและรับรองรูปแบบการพัฒนาวิทยากร

ต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธีเป็นที่เรียบร้อย จากการสนทนากลุ่มมาวิเคราะห์และน าข้อมูลจาก
การศึกษาปฐมภูมิเอกสาร ในรูปแบบหนังสือทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้านการพัฒนา
วิทยากร ด้านธรรมะโอดี ด้านพุทธสันติวิธี รวมถึงข้อมูลจากการสัมภาษณ์น ามาสร้างองค์ความรู้เพ่ือ
ออกแบบหลักสูตรการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ เพ่ือน าไปสู่การทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาวิทยากร
ต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี หรือ วิทยากรกระบวนการ Facilitator เป็นการเรียนรู้เทคนิคการ
เป็นวิทยากรกระบวนการธรรมะโอดี และฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากรกระบวนการสันติภาพโดยพุทธ
สันติวิธี หลักสูตรการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธีใช้วิทยากรผู้เชี่ยวชาญเพ่ือให้
เกิดK A S N คือ ๑) K Knowledge คือองค์ความรู้การเป็นวิทยากรต้นแบบ ๒) A Attitudeคือ 
ทัศนคติต่อการเป็นวิทยากรต้นแบบ   ) S Skillsคือทักษะการเป็นวิทยากร  ๔) N Networkคือ คือ
การสร้างเครือข่ายการเป็นวิทยากรต้นแบบ สามารถท างานร่วมกันเป็นเครือข่ายวิทยากร สรุปว่า
“สร้างความรู้  สร้างทัศนคติ  สร้างทักษะ และสร้างเครือข่าย” ในการท างานเป็นวิทยากรต้นแบบ



 
 

๖๘ 

ธรรมะโอดี โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเพ่ือถ่ายทอดทฤษฎี ประสบการณ์ หลักการ วิธีการ อุดมการณ์ 
ถอดบทเรียนการเป็นวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี  หลักสูตรการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ
สันติภาพโดยพุทธสันติวิธี หรือ หลักสูตรพัฒนาพระวิทยากรต้นแบบสันติภาพ สามารถแบ่งออกเป็น  
๕  ด้าน คือ   

๑) ด้ำนวิทยำกรต้นแบบ ประกอบด้วย วิทยากรตามแนวทางศาสตร์สมัยใหม่และ
วิทยากรพระพุทธศาสนาเถรวาท  วิทยากรกระบวนการ  วิทยากรกลุ่มกิจกรรม วิทยากรโค้ช 

๒) ด้ำนกระบวนกำรฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี  ประกอบด้วย รูปแบบการฝึกอบรม
แบบธรรมะโอดี  การออกแบบกิจกรรมตามแนวทางของธรรมะโอดี  การสื่อสารธรรมด้วยกิจกรรม 

๓) ด้ำนกำรพัฒนำองค์กร  ประกอบด้วย องค์กรในยุคปัจจุบัน การวินิจฉัยองค์กร  
การวิเคราะห์องค์กร การพัฒนาองค์กร  การออกแบบกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาองค์กร 

๔) ด้ำนพุทธสันติวิธี  ประกอบด้วย จัดการความขัดแย้งโดยพุทธสันติวิธี  ความเป็น  
พหุวัฒนธรรม  ขันติธรรมทางศาสนา การสานเสวนา  การไกล่เกลี่ย  การไกล่เกลี่ย และสันติสนทนา 

๕) ด้ำนกำรสร้ำงสันติภำยใน  ประกอบด้วย การฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตาม
แนวทางสติปัฏฐาน การออกแบบการสอนกรรมฐานในองค์กร  การฝึกโยคะ การพัฒนาสติ  
 

โดยใช้สถานที่ฝึกอบรม ณ สวนธรรมศรีปทุม  ต าบลท้ายเกาะ  อ าเภอสามโคก  จังหวัด
ปทุมธานี ระหว่างวันที่ ๒๘- ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ระยะเวลา ๔ วันรวม ๔๐ ชั่วโมง โดยการ
รับสมัครพระสงฆ์ที่มีอุดมการณ์กระหายเรียนรู้มีฉันทะในการเป็นวิทยากรเพ่ือเข้าร่วมรับการฝึกอบรม
จ านวน ๔๑ รูป “เป็นการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี ภาควิชาการและภาคฝึก
ปฏิบัติการ” ถือว่าเป็นการทดลองรูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี มีการ
ประเมินผลก่อนและหลังการฝึกอบรมเพ่ือปรับปรุงแก้ไขรูปแบบ  สามารถแบ่งออกเป็น   ขั้นตอน
ของการพัฒนาวิทยากรต้นแบบคือ “จุดไฟ   ใส่เชื้อ  เกื้อกูล” ประกอบด้วย 

ขั้นที่ ๑“ช่วงจุดไฟกำรเป็นวิทยำกร” หมายถึง  การพัฒนาวิทยากรต้นแบบจ านวน 
๔๑  รูป ระยะเวลา ๔ วัน  ณ สวนธรรมศรีปทุม มีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม เน้นการเติมพลังภายใน
ให้มีแรงบันดาลใจในการเป็นวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี กระบวนการโค้ชเพ่ือค้นพบ
ศักยภาพของตนเองในการเผยแผ่ธรรมน าสันติสุขสู่สังคม ด้วยการสร้างสันติภายในให้เกิดขึ้น ด้วยการ
เป็นวิทยากรที่สงบเย็นและเป็นประโยชน์ต่อสังคม การจุดไฟจึงเป็นด้านการเป็นวิทยากรต้นแบบ  
ด้านพุทธสันติวิธี ด้านการสร้างสันติภายใน โดยใช้พุทธสันติวิธีคือ “อิทธิบาท ๔ คือ ฉันทะ วิริยะ    
จิตตะ วิมังสา” ซึ่งเป็นหนทางสู่ความส าเร็จในการเป็นวิทยากรต้นแบบ  

ขั้นที่ ๒“ช่วงใส่เชื้อกำรเป็นวิทยำกร” หมายถึง การพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพ 
มีการฝึกกิจกรรมส าหรับพัฒนาองค์กร ฝึกเป็นวิทยากรด้านพุทธสันติวิธีเครื่องมือสร้างสันติสุขใน
องค์กร ใช้เครื่องมือแบบการสังเกตแบบมีส่วนร่วม เป็นการสวมวิญญาณสร้างจิตวิญญาณในการเป็น



 
 

๖๙ 

วิทยากรต้นแบบสันติภาพ ด้วยการฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเป็นวิทยากรต้นแบบสันติภาพ     
เติมเชื้อของการเผยแผ่ธรรมตามแนวทางของพระพุทธเจ้าด้วยการยึดหลักการ วิธีการ อุดมการณ์ใน
การเผยแผ่ธรรม สามารถปรับศาสตร์เข้าหาพระพุทธศาสนา บูรณาการธรรมะสู่สังคมอย่างนุ่มนวล 
เป็นต้นแบบแห่งการสร้างสันติภาพ โดยมีหัวใจแห่งการแบ่งปัน และด้านพุทธสันติวิธีภายใต้พหุ
วัฒนธรรม วิทยากรต้นแบบเรียนรู้ความแตกต่างกันทางพหุวัฒนธรรม ความหลากหลายความเชื่อ  
และศาสนาที่แตกต่างเช่น “ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์  ศาสนาอิสลาม” วิทยากรต้นแบบสันติภาพ
ต้องเรียนรู้ความแตกต่าง เพราะทุกศาสนามีจุดยืน จุดต่าง ท าอย่างไรเราจะเรียนรู้กันเพ่ือไปพัฒนาไป
ถึงจุดร่วม คือ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข วิทยากรต้นแบบธรรมะโอดีต้องพัฒนาตนให้เป็นผู้ใจกว้าง      
มีความอดทน ให้เกียรติ มีความเคารพในความแตกต่าง มองทุกคนว่าเป็นมนุษย์เหมือนกัน เคารพใน
ศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ เป็นวิทยากรต้นแบบสื่อสารสันติภาพให้กับเพ่ือนมนุษย์ ด้วยการพึง
ตระหนักในการท าหน้าที่วิทยากรด้วยการไม่สร้างความขัดแย้งให้เกิดข้ึนในการเผยแผ่ธรรม เพราะโลก
ใบนี้ต้องการความรักมากกว่าเจ็บปวด โดยใช้เครื่องมือพุทธสันติวิธีคือ “สังคหวัตถุ ๔ คือ ทาน      
ปิยวาจา  อัตถจริยา  สมานัตตา และพรหมวิหารธรรม คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา” ซึ่งเป็น
หนทางในการสื่อสารธรรมให้เกิดสันติสุขและบ าเพ็ญตนอันเป็นประโยชน์ต่อเพ่ือนมนุษย์ ถือว่าหัวใจ
ส าคัญในการเป็นวิทยากรต้นแบบของธรรมะโอดี     

ขั้ นที่  ๓“ช่ ว ง เ กื้ อกู ลกำ ร เป็ น วิทยำกร ”หมายถึ ง  วิ ทย ากรต้ นแบบ ผ่ า น
กระบวนการพัฒนาฝึกอบรมด้านการเป็นวิทยากรต้นแบบ ด้านฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี  ด้านพัฒนา
องค์กร ด้านพุทธสันติวิธี ด้านสันติภายในด้วยวิปัสสนากรรมฐาน จึงออกไปสู่ภาคสนามด้วยการ
ช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์เป็นที่พ่ึงของคนอ่ืน เรียกว่า “จบประโยชน์ตน นึกถึงประโยชน์คนอ่ืน”       
เพ่ือประโยชน์และความสุขแก่คนหมู่มาก เพ่ืออนุเคราะห์ชาวโลก และเพ่ือประโยชน์เกื้อกูล ในการ
ออกไปท างานการเป็นวิทยากรต้นแบบด้านการเผยแผ่ธรรมนั้นต้องมีความนุ่มนวลต่อเพ่ือนมนุษย์    
ทั้งเบื้องต้น ท่ามกลาง และที่สุด  มีความเบิกบานกับการรับใช้เพ่ือนมนุษย์ ไม่ต้องการแม้ค าขอบคุณ
และชื่นชม มีความเกื้อกูลต่อชาวโลก ซึ่งเป็นหนทางในการเกื้อกูลต่อเพ่ือนมนุษย์ทุกศาสนา แม้จะมี
ความแตกต่างกันทางด้านวัฒนธรรมต้องมีความใจกว้างและอดทนในความแตกต่าง จะต้องยึดมั่นใน
หลักการ วิธีการ อุดมการณ์ในการเผยแผ่ธรรมตามโอวาทปาติโมกข์ อันเป็นหัวใจส าคัญของ
พระพุทธศาสนา คือ “ไม่พูดร้ายหรือท าร้ายใคร” โดยมีลักษณะวิทยากรต้นแบบที่ดี คือ“วิชายอด  
จรณะเยี่ยม  เปี่ยมด้วยกรุณา  หยิบยื่นดวงตาแก่ชาวโลก” ซึ่งจะก่อให้เกิดสันติสุขในสังคม จึงมีการ
สังเกตแบบส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม เพ่ือน าไปสู่การเป็นวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี
อย่างมีคุณภาพ  
 

 
 



 
 

๗๐ 

๔) “กำรสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation)” 
เป็นการสังเกตเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับกลุ่มคนผู้ถูกศึกษา มีการท ากิจกรรมร่วมกัน มีทั้งการ

สังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม แต่มีวัตถุประสงค์เดียวกันคือ เพ่ือสังเกตพฤติกรรมและ
เหตุการณ์เพ่ือน ามาหาความสัมพันธ์ ถือว่าเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยในช่วงการทดลองใช้
รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบธรรมะโอดีโดยพุทธสันติวิธี 
 

๑.๗.๔) กำรวิเครำะห์ข้อมูล  
เกณฑ์มาตรฐานในการวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษา เรื่อง “รูปแบบการพัฒนา

วิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี” เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้จากการพัฒนา
วิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี  จากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การจ าแนกและจัดกลุ่ม
ข้อมูล จากข้อมูลการสัมภาษณ์  โฟกัสกรุ๊ป การสังเกตแบบมีส่วนร่วม เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุม  
ชัดเจนและเชื่อถือได้ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการค านวณและ
วิเคราะห์สถิติ ประกอบด้วย ๑) สถิติการแจกแจงความถี่ (Frequency) ร้อยละ (percentage)       

ค่าต่ าสุด (Minimum) และค่าสูงสุด (Maximum) ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (x ) mean median ๒) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของกลุ่มตัวอย่างและสถิติอ้างอิง ได้แก่ ค่าทดสอบค่า ratting scale และ 
t-test   

 

เครื่องมือในกำรเก็บข้อมูลในกำรภำคปฏิบัติ 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นโดยศึกษาจากเอกสาร

และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องซ่ึงประกอบด้วยสาระส าคัญ  ๖  ส่วน ดังนี้ 
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของพระวิทยากร จ านวน ๖  ข้อ ประกอบด้วย อายุ พรรษา  

นักธรรม วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การเป็นวิทยากรการฝึกอบรมประสบการณ์การฝึกอบรม 
ตอนที่ ๒  ความรู้ ความเข้าใจของพระวิทยากรต้นแบบเกี่ยวกับการพัฒนาวิทยากร

ต้นแบบ จ านวน  ๓๐  ข้อ  ประกอบด้วย  ความรู้ด้านวิทยากรต้นแบบ (ตามแนวทางศาสตร์สมัยใหม่
และพระพุทธศาสนาเถรวาท) ด้านรูปแบบการฝึกอบรมธรรมะโอดี (หลักการ  อุดมการณ์  วิธีการเผย
แผ่พระพุทธศาสนา) ด้านการพัฒนาองค์กร (การวิเคราะห์องค์กร  การวินิจฉัยองค์กร  การหาความ
จ าเป็นขององค์กร) ด้านพุทธสันติวิธี (การจัดการความขัดแย้งโดยพุทธสันติวิธี  เครื่องมือจัดการความ
ขัดแย้งสันติวิธี) ด้านสร้างสันติภายใน (วิปัสสนากรรมฐานตามแนวทางสติปัฏฐาน ๔) เกณฑ์การให้
คะแนน  ตอบถูก  ๑  คะแนน  ตอบผิด  ๐  คะแนน 

การแปรผลโดยใช้ค่าเฉลี่ยคะแนน  ตามแนวคิดของเบสท์(Best  W.,๑๙๙๗)  อ้างใน  
ภัทรา ผาแก้ว,๒๕๕๘) 

  สูตร    ชว่งคะแนน  =   =      = ๑๐ 

       



 
 

๗๑ 

ช่วงคะแนนเฉลี่ย   การแปรผลระดับความรู้ 
  ๐   - ๑๐    ระดับต่ า 
  ๑๑ - ๒๐    ระดับปานกลาง 
  ๒๑ - ๓๐    ระดับสูง 
 

ตอนที่ ๓  ทัศนคติของพระวิทยากรต้นแบบเกี่ยวกับการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ  
จ านวน  ๒๐  ข้อ  ทัศนคติด้านวิทยากรต้นแบบ (ตามแนวทางศาสตร์สมัยใหม่และพระพุทธศาสนา
เถรวาท)  ด้านรูปแบบการฝึกอบรมธรรมะโอดี (หลักการ  อุดมการณ์  วิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา)  
ด้านการพัฒนาองค์กร (การวิเคราะห์องค์กร การวินิจฉัยองค์กร การหาความจ าเป็นขององค์กร)   
ด้านพุทธสันติวิธี (การจัดการความขัดแย้งโดยพุทธสันติวิธี  เครื่องมือจัดการความขัดแย้งสันติวิธี )   
ด้านสร้างสันติภายใน (วิปัสสนากรรมฐานตามแนวทางสติปัฏฐาน ๔) ลักษณะข้อค าถามมีทั้งบวกและ
ลบ โดยเลือกค าตอบเพียงค าตอบเดียว  ตามมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) ข้อค าถามด้าน
บวกได้แก่ ข้อ ๑-๕, ๘, ๑๐–๑๑, ๑๓-๓๐  จ านวน  ๑๖ ข้อ ที่เหลือเป็นข้อค าถามด้านลบ 
 

แบบสอบถำมเป็นมำตรำส่วนประมำณค่ำ (rating scale)  ๕ ระดับของ ลิเคิร์ท์  คือ 
๕  คะแนน เห็นด้วยอย่างยิ่ง  หมายถึง ข้อความเป็นจริงมากท่ีสุด 
๔  คะแนน เห็นด้วย  หมายถึง ข้อความนั้นเป็นจริงมาก 
๓  คะแนน เห็นด้วยปานกลาง หมายถึง ข้อความนั้นเป็นความจริงปานกลาง 
๒  คะแนน ไม่เห็นด้วย  หมายถึง  ข้อความนั้นเป็นจริงน้อย 
๑  คะแนน ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หมายถึง ไม่เห็นด้วยกับข้อความนั้นเลย 

 

กำรแปรผล  โดยใช้ค่ำเฉลี่ยคะแนน (x̄) และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (SD)  
ช่วงคะแนนเฉลี่ย  การแปรผลระดับทัศนคติ 
๑.๐๐-๑.๘๐    มีทัศนคติระดับต่ าที่สุด 
๑.๘๑-๒.๖๐   มีทัศนคติระดับต่ า 
๒.๖๒-๓.๔๐   มีทัศนคติระดับปานกลาง 
๓.๔๑-๔.๒๐   มีทัศนคติระดับสูง 
๔.๒๑-๕.๐๐   มีทัศนคติระดับสูงที่สุด 
 

ตอนที่  ๔  ทักษะของพระวิทยากรต้นแบบเกี่ยวกับการพัฒนาวิทยากรต้นแบบจ านวน  
๒๐  ข้อด้านวิทยากรต้นแบบ (ตามแนวทางศาสตร์สมัยใหม่และพระพุทธศาสนาเถรวาท )           
ด้านรูปแบบการฝึกอบรมธรรมะโอดี (หลักการ อุดมการณ์ วิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา) ด้านการ
พัฒนาองค์กร (การวิเคราะห์องค์กร  การวินิจฉัยองค์กร  การหาความจ าเป็นขององค์กร) ด้านพุทธ
สันติวิธี (การจัดการความขัดแย้งโดยพุทธสันติวิธี  เครื่องมือจัดการความขัดแย้งสันติวิธี) ด้านสร้าง
สันติภายใน (วิปัสสนากรรมฐานตามแนวทางสติปัฏฐาน ๔) 
 

แบบสอบถำมเป็นมำตรำส่วนประมำณค่ำ (rating  scale)  ๕ ระดับของ ลิเคิร์ท์  คือ 
๕  คะแนน   เข้าใจ/ปฏิบัติได้ดีอย่างยิ่ง  



 
 

๗๒ 

๔  คะแนน   เข้าใจ/ปฏิบัติได้ดี  
๓  คะแนน   ไม่แน่ใจ  
๒  คะแนน   ไม่เข้าใจ/ปฏิบัติไม่ได้  
๑  คะแนน   ไม่เข้าใจ/ปฏิบัติไม่ได้อย่างยิ่ง  
กำรแปรผล  โดยใช้ค่ำเฉลี่ยคะแนน (x̄) และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (SD)  
ช่วงคะแนนเฉลี่ย  การแปรผลระดับทักษะ 
๑.๐๐-๑.๘๐    มีทักษะระดับต่ าที่สุด 
๑.๘๑-๒.๖๐   มีทักษะระดับต่ า 
๒.๖๒-๓.๔๐   มีทักษะระดับปานกลาง 
๓.๔๑-๔.๒๐   มีทักษะระดับสูง 
๔.๒๑-๕.๐๐   มีทักษะระดับสูงที่สุด 
 

ตอนที่  ๕  ความพึงพอใจต่อการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ  จ านวน  ๒๕  ข้อความพึง
พอใจ  ๑)ด้านวิทยาการ (S)  ๒)ด้านเนื้อหา (M)   )ด้านสื่อ อุปกรณ์/ช่องทางการสื่อสาร (C) ๔)ด้าน
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (R) 
 

กำรแปรผล  โดยใช้ค่ำเฉลี่ยคะแนน (x̄) และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (SD)  
ช่วงคะแนนเฉลี่ย  การแปรผลระดับความพึงพอใจ 
๑.๐๐-๑.๘๐    มีความพึงพอใจน้อยมาก 
๑.๘๑-๒.๖๐   มีความพึงพอใจน้อย 
๒.๖๒-๓.๔๐   มีความพึงพอใจปานกลาง 
๓.๔๑-๔.๒๐   มีความพึงพอใจมาก 
๔.๒๑-๕.๐๐   มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

 

ตอนที่ ๖   ข้อเสนอแนะอ่ืนๆแบบสอบถำมปลำยเปิด 
ผลกำรตรวจสอบเครื่องมือ 
ผู้วิจัยด าเนินการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ  ดังนี้ 
๑. น าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุง  ตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์เสนอ

ต่อผู้เชี่ยวชาญ  ๕  ท่าน  เพ่ือตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา  (Content Validity) โดยให้เกณฑ์ใน
การตรวจพิจารณาข้อค าถาม ดังนี้ 

คะแนน +๑ หมายถึง แน่ใจว่าข้อค าถามว่าได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 
คะแนน   ๐   หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด 
คะแนน  -๑ หมายถึง แน่ใจว่าข้อค าถามวัดได้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด 
แล้วน าผลการตรวจสอบมาค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ

วัตถุประสงค์ (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยเลือกข้อค าถามของแบบสอบถาม
ที่มีค่า IOC ตั้งแต่ ๐.๖-๑.๐๐ หากค่า IOC ของค าถามข้อใดมีค่าต่ ากว่า ๐.๖๐ จะต้องน า
แบบสอบถามข้อนั้นมาปรับปรุงหรือตัดทิ้ง (เกียรติสุดา ศรีสุข, ๒๕๕๒, น. ๑๓๙) ผลการตรวจสอบ 



 
 

๗  

พบว่า แบบสอบถามทุกข้อมีค่า IOC ตั้งแต่ ๐.๖๐ – ๑.๐๐ (ดูภาคผนวก) แสดงว่าแบบสอบถาม
สามารถวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด 

๒. น าแบบสอบถามไปทดลองใช้  (Try out) กับพระวิทยากรที่เข้ารับการอบรม ที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่างจริง จ านวน ๒๐ รูป แล้วน ามาวิเคราะห์หาค่าต่าง ๆ ดังนี้ 

๒.๑  แบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพ
โดยพุทธสันติวิธี  ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบให้เลือกตอบ ๒ ตัวเลือก (ใช่และไม่ใช่) ตอบถูกได้  ๑  คะแนน  
ตอบผิดได้  ๐ คะแนนมาวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p)  ค่าอ านาจจ าแนก (r) และค่าความเชื่อมั่น
โดยใช้สูตร KR-20 (Kuder Richardson-๒๐) โดยก าหนดค่าความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนกอยู่
ระหว่าง ๐.๒๐-๐.๘๐ และค่าความเชื่อมั่นต้องไม่ต่ ากว่า ๐.๗๐ ผลการวิเคราะห์พบว่าแบบสอบถามมี
ความยากง่ายอยู่ระหว่าง ๐.๗๓-๐.๘๐ มีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง ๐.๒๒-๐๓๐ และมีค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ ๐.๘๐ สามารถน าแบบสอบถามไปใช้ในการเก็บข้อมูลได้จริง 

๒.๒  แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติในการพัฒนาวิทยากรต้นแบบโดยพุทธสันติวิธี  
ทักษะการพัฒนาวิทยากรต้นแบบโดยพุทธสันติวิธี  และความพึงพอใจการพัฒนาวิทยากรต้นแบบโดย
พุทธสันติวิธี  ซึ่งมีลักษณะค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales)  ๕  ระดับ  น ามา
วิเคราะห์หาความเชื่อมั่นโดยใช้สูตรการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha 
Coefficient)  โดยก าหนดค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามต้องไม่ต่ ากว่า ๐.๗๐  ผลการวิเคราะห์  
พบว่าแบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติ  ทักษะ  ความพึงพอใจการพัฒนาวิทยากรต้นแบบโดยพุทธสันติ
วิธี  มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ ๐.๙๔  ๐.๘๙ และ ๐.๘๘  แสดงว่าแบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือ
สามารถน าไปเก็บข้อมูลได้ (เกียรติสุดาศรีสุข,  ๒๕๕๒, น.๑๔๔) 
 

จึงสรุปวิธีด ำเนินกำรวิจัยตำมแนวทำงสถำบันวิจัยพุทธศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำ
จุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย มีวิธีกำรศึกษำ ๖ ขั้นตอน ประกอบด้วย 

๑) กำรวิเครำะห์จำกเอกสำร หมายถึง ศึกษาทฤษฎี แนวคิด หลักการ ปฏิบัติการ จาก 
ข้อมูลจากเอกสารปฐมภูมิ ได้แก่ พระไตรปิฎก ฉบับภาษาไทยฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕ ๙ พระไตรปิฎกฉบับสากล พ.ศ.๒๕๖๑ และศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ หนังสือ 
ข้อมูลเอกสารทางวิชาการทฤษฎี หนังสือ ต ารา เอกสาร วารสาร บทความ วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์
ในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากห้องสมุดจากสถาบันการศึกษาจาก
อินเตอร์เน็ตและจากนิตยสาร รวมถึงศึกษาทฤษฏีด้านการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ ด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ด้านการพัฒนาองค์กรธรรมะโอดี ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ ด้านการเป็นผู้น าและ
สร้างทีมงาน และด้านพุทธสันติวิธี เพื่อเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย                                                                                                     

๒) ค้นหำข้อเท็จจริง หมายถึง การน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาประมวลผลมา
วิเคราะห์มาสังเคราะห์ผ่านกระบวนการของโยนิโสมนสิการให้เกิดภาวนามยปัญญาตกผลึกความคิด 
เพ่ือเป็นแนวทางในการเขียนโครงร่างดุษฎีนิพนธ์และสร้างออกแบบเครื่องมือการวิจัย คือ ส ร้าง
แบบสอบถาม  แบบสัมภาษณ์เชิงลึก เครื่องมือตัวชี้วัดคุณสมบัติวิทยากรต้นแบบ ตามขอบเขตของ



 
 

๗๔ 

เนื้อหาครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ             
น าแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นเสนอผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน  ๙ ท่าน เพ่ือเป็นการ
ตรวจสอบความเชื่อมั่น ความเที่ยงตรง ครอบคลุมครบถ้วนของเนื้อหาในประเด็น   

๓) ข้อมูลควำมคิดเห็นทั้งปริมำณคุณภำพ หมายถึง การสนทนากลุ่ม โดยการเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญด้านพระพุทธศาสนา พุทธสันติวิธี ด้านวิทยากรฝึกอบรม  ด้านนักสันติวิธี  ด้านการพัฒนา
บุคลิกภาพ  ด้านผู้น าและการสร้างทีม ด้านนักกิจกรรม ด้านวิทยากรฝึกอบรม  ด้านนักวิจัยเชิงพัฒนา  
มาสนทนากลุ่มเพ่ือเสนอแนะออกแบบรูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบว่าจะเดินทางไปสู่ทิศทางใด 
ด้วยการใช้เครื่องมือการสนทนากลุ่มจากผู้เชี่ยวชาญจ านวน  ๑๖ ท่าน โดยมีผู้ด าเนินรายการสนทนา
กลุ่ม (Moderator)  

๔) สร้ำงควำมรู้+กระบวนกำร หมายถึง เมื่อสนทนากลุ่มเรียบร้อยแล้ว น าข้อมูลจาก
การสนทนากลุ่มมาวิเคราะห์และน าข้อมูลจากการศึกษาปฐมภูมิเอกสาร ในรูปแบบหนังสือทาง
วิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้านการพัฒนาวิทยากร ด้านธรรมะโอดี ด้านพุทธสันติวิธี รวมถึง
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ น ามาสร้างองค์ความรู้เพ่ือออกแบบหลักสูตรการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ เพ่ือ
น าไปสู่รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี หรือ วิทยากรกระบวนการ 
Facilitator การเรียนรู้เทคนิคการเป็นวิทยากรกระบวนการธรรมะโอดี และฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากร
กระบวนการสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี ตามหลักสูตรการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธ
สันติวิธี   ขั้นตอนคือ “จุดไฟ ใส่เชื้อ เกื้อกูล”   

๕) ทดลองและทดสอบ หมายถึง  มีการทดลองรูปแบบก่อนได้รูปแบบเพ่ือน ามา
ปรับปรุงแก้ไข เมื่อได้รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบผ่านการรับรองจากผู้ทรงคุณวุฒิเรียบร้อย  
จึงเข้าสู่กระบวนการพัฒนาฝึกอบรมตามหลักสูตรเพ่ือทดลองการใช้รูปแบบการพัฒนาวิทยากร
ต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี จ านวน ๔ วัน และลงฝึกภาคสนามจ านวน   วัน มีกระบวนการ
สังเกตแบบมีส่วนร่วมและการประเมินการผลในเชิงปริมาณ จะท าให้งานวิจัยมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น  

๖) สรุปเป็นองค์ควำมรู้ใหม่หำแนวปฏิบัติที่เหมำะสม หมายถึง เมื่อผ่านการทดลอง
เรียบร้อยน ารูปแบบมาปรับปรุงแก้ไข เพ่ือเข้าสู่การประชาวิจารณ์น าเสนอสู่สาธารณะเป็นการ
ตรวจสอบเพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไข หลังจากนั้นน าเสนอรูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบเพ่ือการ
เผยแพร่ น าไปต่อยอดเป็นนวัตกรรมที่เป็นระบบเป็นรูปธรรม และมีการพัฒนานวัตกรรมอย่าง
ต่อเนื่องในการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี    
 

 
 
 



 
 

๗๕ 

๑.๘  กรอบแนวคิดกำรวิจัย    
 

ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา  เรื่อง “รูปแบบการพัฒนาวิทยากร
ต้นแบบสันติภาพโดยพทุธสันติวิธี”  เพ่ือเป็นแนวทางในการวิจัยไว้ ดังนี้ 

 

                                                             
 

 

 

 
 

แผนภูมิที่  ๑.๓  แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

๑.๙ ประโยชน์ที่ได้รับ  
๑.๙.๑ ได้ศึกษารูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบศาสตร์สมัยใหม่และพระพุทธศาสนา  
๑.๙.๒ ไดรู้ปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี  
๑.๙.  ไดน้ าเสนอรูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี 
 

จากการศึกษาเรื่อง  “รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี” ท า
ให้เกิดประโยชน์และสิ่งที่คาดหวัง (What expected)  จากการศึกษาในครั้งนี้ เริ่มต้นจากการได้
รูปแบบ หลักสูตร กิจกรรม  ขั้นตอน  กระบวนการ  หลักการ  วิธีการ  อุดมการณ์ในการพัฒนา
วิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี ซึ่งเป็นการสร้างพระนักเผยแผ่รุ่นใหม่ หรือ พระวิทยากร
ต้นแบบในด้านของพระพุทธศาสนาและศาสตร์สมัยใหม่มีการบูรณาการเพ่ือสื่อสารธรรมในองค์กร 
เป็นพระวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี หรือวิทยากรสันติภาพ ด้วยการสื่อสารธรรมอย่าง
มีหลักการ วิธีการ อุดมการณ์ให้เกิดสันติสุขในองค์กรและสังคมท่ามกลางพหุวัฒนธรรม ได้เห็น    
พระวิทยากรต้นแบบสันติภาพเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เกิดสันติสุขในองค์กรสังคมและประเทศ    
โดยเกิดนวัตกรรม (Innovation) ซึ่ง “นวัตกรรมต้องเป็นเรื่องใหม่  ต้องดีกว่าเดิม  ต้องท าให้เกิด
ความแตกต่าง ต้องสร้างมูลค่าหรือคุณค่า” จากการศึกษารูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ
สันติภาพในครั้งนี้ผู้วิจัยคาดหวังว่าจะเกิดนวัตกรรม (Innovation) จ านวน ๖ นวัตกรรม คือ  

๑) ได้รูปแบบกำรพัฒนำพระวิทยำกรต้นแบบสันติภำพ 
  ๒) ได้หลักสูตรกำรพัฒนำพระวิทยำกรต้นแบบ 
  ๓) ได้คู่มือกำรพัฒนำพระวิทยำกรต้นแบบ 
  ๔) ได้จัดฝึกอบรมพัฒนำพระวิทยำกรด้ำนสันติภำพ 

 

สร้ำงรูปแบบ 
 

พัฒนำ 
พระวิทยำกร 

ต้นแบบสันติภำพ 
 

 

พุทธสันติวิธี 
 

(พระวิทยากร

ต้นแบบสันติภาพ) 

 



 
 

๗๖ 

  ๕) ได้พระวิทยำกรต้นแบบสันติภำพเกื้อกูลสังคม 
  ๖) ได้กำรบริกำรองค์กรและสังคมเพื่อเกิดสันติสุข 

ท าให้เกิดผลกระทบ(so what) ต่อคุณภาพชีวิตคุณภาพองค์กรคุณภาพพระพุทธศาสนา 
และคุณภาพองค์กรสังคมรวมถึงประเทศชาติ” อันประกอบด้วย ๘ ประการ ดังนี้  

๑) ผลกระทบต่อรูปแบบกำรพัฒนำ หมายถึง การมีรูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้น
แบบอย่างมีประสิทธิภาพ มีคู่มือมีหลักสูตรการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี เป็น
การสร้างมาตรฐานวิทยากรต้นแบบออกสู่สังคมเป็นการพัฒนามนุษย์ ท าให้ทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร
ต่างๆ ได้เรียนรู้ธรรมะอย่างมีความสุข สามารถน าธรรมะไปประยุกต์ใช้ในการท างานและพัฒนาชีวิต   
 ๒) ผลกระทบต่อผู้เผยแผ่ธรรม  หมายถึง วิทยากรต้นแบบสามารถสื่อสารธรรมด้วย
พุทธสันติวิธี เป็นต้นแบบของผู้สื่อสารธรรมในการเสริมสร้างองค์กรและสังคมให้เกิดสันติสุข         
ยึดหลักการ วิธีการ อุดมการณ์ในการเผยแผ่ธรรมและเดินทางสายกลางตามมรรค ๘  โดยการไม่พูด
ร้ายการไม่ท าร้าย การไม่กล่าวโจมตีในเรื่องของพหุวัฒนธรรมแต่จะมุ่งเน้นเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสุข  
   ๓) ผลกระทบต่อพระพุทธศำสนำ หมายถึง ได้สร้างพระนักเผยแผ่ หรือ พระวิทยากร
ต้นแบบที่มีคุณภาพมีศรัทธาอุทิศตนในออกไปท างานด้านเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพ่ือสันติสุ ขของ
เพ่ือนมนุษย์  โดยวิทยากรมีเครื่องมือมีกิจกรรมมีสันติภายใน เพ่ือการเผยแผ่ธรรมด้วยการบูรณาการ
แนวทางพระพุทธศาสนาและศาสตร์สมัยใหม่ พระพุทธศาสนาจะอยู่รอดเมื่อพระสงฆ์ท าหน้าที่ของตน
คือคันถธุระ วิปัสสนาธุระและสังคหธุระ วิทยากรต้นแบบจึงเป็นความหวังของพระพุทธศาสนา   

๔) ผลกระทบต่อสถำบันกำรศึกษำสงฆ์ หมายถึง ปรัชญาการศึกษามหาวิทยาลัย   
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นการจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่
พัฒนาจิตใจและสังคม งานวิจัยชิ้นนี้จะต้องขึ้นห้างไม่ขึ้นหิ้ง เพราะต้องน าไปขยายผลด้วยการจัด
หลักสูตรระยะสั้นการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ ผลิตวิทยากรต้นแบบออกไปท างาน เผยแผ่
พระพุทธศาสนาด้วยคุณลักษณะ“วิชายอด  จรณะเยี่ยม เปี่ยมด้วยเมตตา หยิบยื่นดวงตาแก่ชาวโลก”   
 ๕) ผลกระทบต่อบุคคล หมายถึง วิทยากรต้นแบบผ่านการพัฒนาสามารถเป็นต้นแบบ 
ที่ดีในสื่อสารธรรมให้เกิดสันติภาพในระดับบุคคล จะน ามาซึ่งความสุขในการอยู่ร่วมกันภายในองค์กร
และสังคม  เพราะสันติของบุคคล คือ สันติภาพสากลของโลก สังคมเราจะเกิดความน่าอยู่เมื่อเราทุก
คนเป็นบุคคลแห่งสันติภาพ  
 ๖) ผลกระทบต่อองค์กร หมายถึง วิทยากรต้นแบบสามารถบูรณาการพระพุทธศาสนา
กับศาสตร์ใหม่ ให้เกิดสันติสุขภายในองค์กร ด้วยการน าเครื่องมือทางพระพุทธศาสนาในมาประยุกต์
ให้เหมาะสมกับคนยุค ๔.๐ ให้เกิดความสุขในการท างานและการบริหารชีวิต องค์กรจึงไว้วางใจ 
เชื่อมั่นในวิทยากรต้นแบบเพราะผ่านรูปแบบการพัฒนาด้านพุทธสันติวิธี 



 
 

๗๗ 

 ๗) ผลกระทบต่อสังคม หมายถึง วิทยากรต้นแบบสามารถประยุกต์หลักธรรมค าสอน
ทางพระพุทธศาสนา ให้เข้าถึงคนในสังคมให้มีความสุขด้วยการเริ่มจากครอบครัวให้เกิดความสุข 
เพราะ“ความสุขของครอบครัว คือ สันติสุของสังคม” เป็นการตอบโจทย์สังคม    
 ๘) ผลกระทบต่อประเทศชำติ หมายถึง เมื่อพระสงฆ์ท าหน้าที่ในการเผยแผ่พระธรรมค า
สอนของพระพุทธเจ้าด้วยการใช้เครื่องมือพุทธสันติวิธี จะส่งผลให้ประเทศชาติเกิดสันติสุข ด้วยการ
เคารพในความแตกต่างทางวัฒนธรรม สามารถอยู่ร่วมกันได้ท่ามกลางพหุวัฒนธรรม จึงต้องเริ่มต้น
จากพระวิทยากรต้นแบบเป็นผู้เผยแผ่ธรรมต้องยึดหลักการไม่พูดร้ายการไม่ท าร้ายบุคคลที่มีความ
แตกต่างกันทางวัฒนธรรม  โดยการมุ่งหาจุดร่วมมากกว่าจุดต่าง จึงน าไปสู่สันติสุขโดยพุทธสันติวิธี 
อันมีหลักการ อุดมการณ์ วิธีการของพระพุทธเจ้าโดยยึดทางสายกลาง คือ มรรค ๘ ในการสื่อสาร
ธรรม ภายใต้ค าว่า“พระวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี หรือ วิทยากรต้นแบบสันติภาพ” 



 

บทท่ี ๒ 
 

แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบการพัฒนาและวิทยากรศาสตร์สมัยใหม ่ 
 

ในการศึกษา เรื่อง  “รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี”  
ผู้วิจัยได้ก าหนดหัวข้อในการศึกษาค้นคว้าทั้งหมด ๒ หัวข้อ ได้แก่  

๒.๑ แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนา  
๒.๒ แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการพัฒนาวิทยากรตามแนวทางศาสตร์สมัยใหม่ 
 

๒.๑ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนา 
๒.๑.๑ ความหมายของรูปแบบ 
๒.๑.๒ องค์ประกอบของรูปแบบ 
๒.๑.๓ ประเภทของรูปแบบ 
๒.๑.๔ รูปแบบการพัฒนา 
๒.๑.๕ การตรวจสอบรูปแบบ 
๒.๑.๖ ความส าคัญของรูปแบบการพัฒนา 

๒.๒ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาวิทยากรตามแนวทางศาสตร์สมัยใหม่ 
๒.๒.๑ ความหมายของวิทยากร 
๒.๒.๒ ประเภทของวิทยากร 
๒.๒.๓ คุณค่าความส าคัญของวิทยากร   
๒.๒.๔ ต้นแบบส าหรับการเป็นวิทยากร  
๒.๒.๕ การฝึกอบรมส าหรับวิทยากร 
๒.๒.๖ กลวิธีการน าเสนอส าหรับวิทยากร  
๒.๒.๗ การพูดส าหรับวิทยากร 
๒.๒.๘ เทคนิคส าหรับวิทยากร 
๒.๒.๙ การใช้กิจกรรมส าหรับวิทยากร 
๒.๒.๑๐ การใช้สื่อฝึกอบรมส าหรับวิทยากร 
๒.๒.๑๑ บุคลิกภาพส าหรับวิทยากร 
๒.๒.๑๒ หลักสูตรส าหรับวิทยากร 
๒.๒.๑๓ การวัดผลประเมินผลส าหรับวิทยากร 



 
 

๗๙ 

๒.๒.๑๔ จิตวิทยาการเรียนรู้ส าหรับวิทยากร   
๒.๒.๑๕ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ส าหรับวิทยากร 
๒.๒.๑๖ Learning Facilitatorส าหรับวิทยากร 

๒.๓ สรุปแนวคิด ทฤษฎีรูปแบบการพัฒนาวิทยากรตามแนวทางศาสตร์สมัยใหม่ 
 

๒.๑  แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนา 
 

๒.๑.๑  ความหมายของรูปแบบ 
 

เบญจพร  แก้วมีศรี  ได้อธิบายความหมายของค าว่า รูปแบบ หมายถึง ตัวแทนของความ
เป็นจริงในการท าให้ความสลับซับซ้อนสามารถเข้าใจง่ายขึ้น การสะท้อนบางส่วนของปรากฏการณ์
ออกมาให้เห็นความสัมพันธ์ต่อเนื่องและความเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกัน การเชื่อมโยงสิ่งที่เกี่ยวข้อง
มาไว้ด้วยกันโดยจะต้องใช้ข้อมูลเหตุผลและฐานคติมาประกอบ การแสดงรูปแบบสามารถท าได้หลาย
ลักษณะตั้งแต่กายภาพ ซึ่งเป็นรูปแบบของวัตถุและรูปแบบเชิงคุณลักษณะที่ใช้อธิบายปรากฏการณ์
ด้านภาษาหรือสัญลักษณ์หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่ารูปแบบ หมายถึง รูปแบบอย่างง่ายหรือย่อส่วน 
(Simplified Form) ของปรากฏการณ์ต่างๆ ที่ผู้เสนอรูปแบบดังกล่าวได้ศึกษาและพัฒนาขึ้นมาเพ่ือ
อธิบายปรากฏการณ์ให้เข้าใจง่ายขึ้น หรือในบางกรณีอาจใช้ประโยชน์ในการพยากรณ์ปรากฏการณ์  
ที่จะเกิดข้ึน ตลอดจนอาจใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไป๑ 

พูนสุข  สิงหานนท์ กล่าวว่ารูปแบบ หมายถึง สิ่งที่แสดงโครงสร้างทางความคิด
องค์ประกอบและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ ที่ส าคัญของเรื่องที่จะศึกษา๒ 

เยาวดี  วิบูลศรี  กล่าวว่า รูปแบบ คือวิธีการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ถ่ายทอดความคิด
ความเข้าใจ  ตลอดทั้งจินตนาการที่มีต่อปรากฏการณ์หรือเรื่องราวใดๆให้ปรากฏ โดยใช้สื่อสาร      
ในลักษณะต่างๆ  เช่น  ภาพวาด  แผนภูมิ  หรือแผนผังต่อเนื่อง ให้สามารถเข้าใจได้ง่าย  โดยสามารถ
น าเรื่องราวหรือประเด็นต่างๆ ได้อย่างกระชับภายใต้หลักการอย่างมีระบบ ดังนั้น “โมเดล” หรือ  
“รูปแบบ”  จึงสามารถน าไปใช้ในลักษณะต่างๆ คือ  ๑) เป็นแบบจ าลองในลักษณะเลียนแบบ       

                                                           
๑เบญจมาพร  แก้วมีศรี, การน าเสนอรปูแบบการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้น าของผู้บริหารวิทยาลัย

พยาบาล  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๐),  หน้า ๕๐. 

๒พูนสุข  สิงหานนท์, การน าเสนอรูปแบบการจัดองค์การของวิทยาลัยพยาบาล  กระทรวง
สาธารณสุข, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต,  (บัณฑิตวิทยาลัย: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๕), หน้า ๘๙. 



 
 

๘๐ 

๒) เป็นตัวแบบที่ใช้เป็นแบบอย่าง  ๓) เป็นแผนภาพที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสัญลักษณ์และ
หลักการของระบบ  ๔) เป็นแผนผังขอการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องด้วยความสัมพันธ์เชิงระบบ๓ 

อุทุมพร  จามรมาน  กล่าวว่า  รูปแบบ (Model) หมายถึง โครงสร้างของความเกี่ยวข้อง
ของหน่วยงานต่าง ๆ หรือตัวแปรต่าง ๆ ดังนั้น รูปแบบหรือโมเดลจึงน่าจะมีมากกว่า ๑ หลายตัวแปร
และตัวแปรต่างมีความเก่ียวข้องซึ่งกันและกันในเชิงความสัมพันธ์ หรือเชิงเหตุและผล๔ 

ถวัลย์รัฐ  วรเทพพุฒิพงษ์  ให้ความหมายของรูปแบบไว้ว่า รูปแบบหมายถึง  รูปแบบ
ของจริงรูปแบบที่เป็นแบบอย่าง  และแบบจ าลองที่เหมือนของจริงทุกอย่างแต่มีขนาดเล็กลงหรือใหญ่
กว่าปกติ  นักวิชาการท่ีให้ความหมาย  ของรูปแบบในลักษณะนี้  ซึ่งสอดคล้องกัน๕ 

อุทัย  บุญประเสริฐ  ให้ความหมายของแบบไว้ว่า รูปแบบ  หมายถึง  สิ่งที่แสดง
โครงสร้างของความเกี่ยวข้องระหว่างชุดของ  ปัจจัยหรือตัวแปรต่าง ๆ  หรือองค์ประกอบที่ส าคัญใน
เชิงความสัมพันธ์หรือเหตุผลซึ่งกันและกัน  เพื่อช่วยเข้าใจข้อเท็จจริงหรือปรากฏการณ์ในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งโดยเฉพาะ๖ 

กู๊ด (Good) รวบรวมความหมายของรูปแบบไว้ในพจนานุกรมการศึกษา ๔ ประการ คือ
๑)เป็นแบบอย่างของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างหรือท าซ้ า  ๒)เป็นตัวอย่างเพ่ือการ
เลียนแบบ  เช่น  การออกเสียงภาษาต่างประเทศเพ่ือให้ผู้เรียนได้เลียนแบบ  เป็นต้น  ๓)เป็นแผนภูมิ
หรือรูปสมมติ  ซึ่งเป็นตัวแทนของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  หรือหลักการหรือแนวคิด  ๔)เป็นชุดของการวิจัยหรือ
ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน  ซึ่งรวมตัวเป็นตัวประกอบและเป็นสัญลักษณ์ทางระบบสังคม  
หรือจะเขียนออกมาเป็นสูตรทางคณิตศาสตร์หรือบรรยายเป็นภาษาก็ได้๗ 

แคปแลนด์ (Caplan)  กล่าวว่า รูปแบบอาจเป็นแนวความคิดหรือแบบคณิตศาสตร์ก็ได้
บางครั้งรูปแบบมีความหมายเช่นเดียวกับทฤษฎี โดยเฉพาะถ้าเป็นแบบข้อมูล ทั้งรูปแบบและทฤษฎี
ต่างก็เป็นการเลียนแบบหรือการย่อจากความจริง โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือจัดระเบียบความคิดเกี่ยวกับ
ความเป็นจริงเพ่ือให้เข้าใจสาระของความเป็นจริงง่ายขึ้น๘ 
                                                           

๓เยาวดี  วิบูลศรี, การประเมินโครงการ : แนวคิด และแนวปฏิบัติ, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์
แห่งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒), หน้า ๙. 

๔อุทุมพร จามรมาน, โมเดลคืออะไร,  วารสารวิชาการ, ปีท่ี  ๓  ฉบับท่ี ๑, (มีนาคม  ๒๕๔๑),หน้า  ๔. 
๕ถวัลย์รัฐ  วรเทพพุฒิพงษ์, การก าหนดและวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ : ทฤษฎีและการ

ประยุกต์ใช้,  (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์เสมาธรรม, ๒๕๔๐),  หน้า  ๒๑-๒๓. 
๖อุทัย  บุญประเสริฐ, หลักการบริหารแบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน,  (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกร

มหาวิทยาลัย, คณะครุศาสตร์, ๒๕๔๖), หน้า ๓๑. 
๗C.V. Good., Dictionary of Education, 3rd ed., (New York: McGaw-Hill, 1973), Page 16. 
๘A. Caplan., The Conduct to Inquiry :  Methodology  for Behavioral  Science, (San 

Francisco : Chandler Publishing,  1964),  Page  264. 



 
 

๘๑ 

เจ คีบว์ (Keeves) กล่าวว่า รูปแบบ หมายถึง การแสดงโครงสร้างเพ่ือใช้ศึกษา
ความสัมพันธ์ของตัวแปร๙ 

ดาฟท์ (Daft)  กล่าวว่า รูปแบบ หมายถึง ตัวแทนอย่างง่ายที่ใช้อธิบายมิติที่ส าคัญบาง
มิติขององค์การ๑๐ 

ฟอรส์  และริชเชอร์ (Forcese and Richer) กล่าวว่า รูปแบบ หมายถึงการย่อหรือ
เลียนแบบความสัมพันธ์ที่ปรากฏอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงของปรากฏการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง โดย
มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยในการจัดระบบความคิดในเรื่องนั้นให้ง่ายขึ้นและเป็นระเบียบ สามารถเข้าใจ
ลักษณะส าคัญของปรากฏการนั้น รูปแบบจึงมีชื่อเรียกต่าง ๆ กันออกไป เช่นการจ าแนกประเภท 
(Typology) กรอบแนวคิด (Conceptual Framework) การแยกเป็นชนิด (Taxonomy)๑๑ 

วิลเลอร์ (Willer) กล่าวว่า รูปแบบเป็นการสร้างมโนทัศน์  (Conceptualization) 
เกี่ยวกับชุดของปรากฏการณ์โดยอาศัยหลักการ (Rational) ของระบบรูปนัย (Formal System) และ
มีจุดมุ่งหมายเพ่ือการท าให้เกิดความกระจ่างชัดของนิยาม ความสัมพันธ์ และประพจน์ที่เกี่ยวข้อง๑๒ 

สมิธและคนอ่ืน  (Smith and Other) กล่าวว่า รูปแบบหมายถึงการย่อปรากฏการณ์
จริงให้เล็กลง เพ่ือใช้ท าความเข้าใจข้อเท็จจริง ปรากฏการณ์หรือพฤติกรรมต่าง  ๆ โดยจัดวางแบบ
แผนให้เข้าใจง่ายขึ้น รูปแบบไม่ใช่ท้อเท็จจริงแต่เป็นตัวแทนของความจริง หรือปรากฏการณ์ทั้งหมด 
ที่เกิดขึ้น๑๓ 

โทส์และคาร์รอล  (Tosi&Carroll) ให้ความหมายของรูปแบบว่า รูปแบบเป็นนามธรรม
ของ ของจริงหรือภาพจ าลองของสภาพการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง มีทั้งรูปแบบเชิงกายภาพ (Physical 
Model) และรูปแบบเชิงคุณลักษณะ (Qualitative Model) หรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า รูปแบบ 
หมายถึง แบบจ าลองอย่างง่ายหรือย่อส่วน (Simplified Form) ของปรากฏการณ์ต่างๆ หรือผู้เสนอ

                                                           
๙P.J. Keeves, Educational Research Methodology Measurement: An International 

Handbook, (Oxford: Pergamum Press, 1988), Page 599. 
๑๐R.L. Daft, Organization theory and Design, (Singapore : Info Access, 1992), Page  

20. 
๑๑D.P. Forcese and S.Richer, Social Research Methods,  (Englewood Cliffs, New Jersey 

: Prentice-Hall,  1973),  Page  5. 
๑๒D. Willer, Scientific Sociology : Theory and Methods,  (Englewood Cliffs, New 

Jersey : Prentice-Hall,  1980),  Page  3. 
๑๓R.H. Smith and Other, Management : Making Organizations Perform,  (New York : 

Macmillan,  1980),  Page  3. 



 
 

๘๒ 

รูปแบบศึกษาและพัฒนาขึ้นมาเพ่ืออธิบายหรือแสดงปรากฏการณ์ให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น และใช้ในการ
พยากรณ์ ปรากฏการณ์ หรือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานอย่างใดอย่างหนึ่ง๑๔ 

บาร์โดและฮาร์ตแมน  (Bardo&Hardman) กล่าวถึงรูปแบบในทางสังคมศาสตร์ว่าเป็น
ชุดของข้อความเชิงนามธรรมเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่เราสนใจ เพ่ือใช้ในการนิยามคุณลักษณะและ 
บรรยายคุณสมบัติ รูปแบบจึงไม่ใช่การบรรยาย หรืออธิบายปรากฏการณ์อย่างละเอียดทุกแง่ทุกมุม 
รูปแบบจะมีรายละเอียดมากน้อยเพียงใด หรือควรมีองค์ประกอบใดบ้าง ไม่ได้มีข้อก าหนดเป็นการ
ตายตัว แล้วแต่วัตถุประสงค์ของผู้สร้างรูปแบบที่ต้องการอธิบายปรากฏการณ์นั้นๆ อย่างไร๑๕ 

ทิศนา  แขมมณี กล่าวว่า รูปแบบเป็นรูปธรรมของความคิดที่เป็นนามธรรม ซึ่งบุคคล
แสดงออกมาในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เช่น เป็นค าอธิบาย เป็นแผนผัง แผนภาพ เพ่ือช่วยให้ตนเอง
และบุคคลอ่ืนสามารถเข้าใจได้อย่างชัดเจนขึ้น๑๖ 

จากความหมายข้างต้นพอจะสรุปความหมายรูปแบบ หมายถึง แนวทางของสิ่งใดๆ เป็น
แนวทางในการท าหรือสร้างขึ้นเพ่ือใช้ในการพัฒนาหรือท าซ้ าๆ เป็นกระบวนการพัฒนาที่มีความ
เชื่อมโยงกัน รูปแบบจึงเป็นเครื่องมือทางความคิดที่บุคคลใช้ในการสืบสวนหาค าตอบอะไรบางอย่าง 

 

๒.๑.๒  องค์ประกอบของรูปแบบ 
 

เจ คีบว์ (Keeves)  กล่าวว่า รูปแบบโดยทั่วไปจะต้องมีองค์ประกอบส าคัญ ดังนี้        
๑) รูปแบบจะต้องน าไปสู่การท านาย (Prediction) ผลที่ตามมาซึ่งสามารถพิสูจน์ทดสอบได้ คือ 
สามารถน าไปสร้างเครื่องมือเพ่ือไปพิสูจน์การทดสอบได้ ๒) โครงสร้างของรูปแบบจะต้อง
ประกอบด้วยความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (Causal Relationship) ซึ่งสามารถใช้อธิบายปรากฏการณ์
เรื่องนั้นได้ ๓) รูปแบบจะต้องสามารถช่วยสร้างจินตนาการ (Imagination)ความคิดรวบยอด 
(Concept) และความสัมพันธ์ (Interrelation) รวมทั้งช่วยขยายขอบเขตของการสืบเสาะความรู้    
๔)รูปแบบควรจะประกอบด้วยความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง (Structural  Relationships)  มากกว่า
ความสัมพันธ์เชิงเชื่อมโยง (Associative  Relationships)๑๗ 

                                                           
๑๔Tosi and Carroll, Management, 2nd  ed. (New York : John  Wiley and Sons,  1982),  

Page  162. 
๑๕Bardo & Hardman, Urban sociology : A systematic introduction, (USA : F.F. 

Peacock,  1982),  Page  70. 
๑๖ทิศนา  แขมมณี, ศาสตร์การสอน องค์ความรู้เพ่ือการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ,  

(กรุงเทพมหานคร : บริษัท ด่านสุทธาการพิมพ,์ ๒๕๕๘),  หน้า  ๒๒๐ 
๑๗P.J. Keeves, Educational Research Methodology Measurement: An International 

Handbook,  (Oxford : Pergamon Press,  1988),  Page  387. 



 
 

๘๓ 

บราวน์  และโมเบอร์ก (Brown and Moberg) ได้วิเคราะห์รูปแบบขึ้นจากแนวคิดเชิง
ระบบ (System Approach) กับหลักการบริหารตามสถานการณ์ (Contingency Approach) กล่าว
ว่า องค์ประกอบของรูปแบบ ประกอบด้วย ๑) สภาพแวดล้อม (Environment)  ๒) เทคโนโลยี 
(Technology)   ๓) โครงสร้าง (Structure)   ๔) กระบวนการจัดการ (Management Process)   
๕) การตัดสินใจสั่งการ (Decision   Making)๑๘ 

มาลี  สืบกระแส  ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของรูปแบบไว้ว่า  องค์ประกอบของรูปแบบนั้น
ขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะของปรากฏการณ์ที่ผู้สนใจด าเนินการศึกษา ส่วนการก าหนดองค์ประกอบ
รูปแบบในการศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดองค์การและการบริหารจัดการ (The model 
of organization and management) โดยสรุปแล้วในการก าหนดองค์ประกอบของรูปแบบว่าจะ
ประกอบด้วยอะไรบ้าง จ านวนเท่าใดมีโครงสร้าง และความสัมพันธ์กันอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับ
ปรากฏการณ์ที่เราก าลังศึกษาหรือจะออกแบบแนวคิดทฤษฎี และหลักการพ้ืนฐานในการก าหนด
รูปแบบแต่ละรูปแบบนั้นๆ เป็นหลัก๑๙ 

จากแนวคิดของนักวิชาการข้างต้น  พบว่า  องค์ประกอบของรูปแบบขึ้นอยู่กับว่าจะศึกษา
และวิเคราะห์เรื่องใด  สรุปว่า องค์ประกอบของรูปแบบ  ประกอบด้วยข้อมูลน าเข้า  สิ่งแวดล้อม  
บริบทของสังคม  มีโครงสร้างของรูปแบบ  มีกระบวนการ  มีการประเมินรูปแบบ   

 

๒.๑.๓  ประเภทของรูปแบบ 
 

นักวิชาการท่ีได้แบ่งประเภทของรูปแบบไว้หลากหลายลักษณะ มีดังนี้ 
 เจ คีบว์ (Keeves)  ได้แบ่งประเภทของรูปแบบ โดยยึดแนวทางของ Caplan and 
Tutsuoka และพัฒนาการของการใช้รูปแบบทางการศึกษาเป็น ๔ ประเภท ได้แก่ 
 ๑) รูปแบบเชิงเทียบเคียง (Analogue  Model)  ลักษณะเป็นรูปแบบเชิงกายภาพสร้าง
ขึ้นโดยใช้หลักการเทียบเคียงโครงสร้างรูปแบบให้สอดคล้องกับลักษณะที่คล้ายคลึงกันและท าให้
รูปแบบสอดคล้องกับข้อมูลที่มีอยู่ในขณะนั้น  อีกทั้งรูปแบบที่สร้างขึ้นต้องมีองค์ประกอบชัดเจนเพ่ือ
ทดสอบด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์และหาข้อสรุปของปรากฏการณ์ได้ เช่น  รูปแบบของจ านวนประชากร
นักเรียนในโรงเรียน  สร้างขึ้นโดยเทียบเคียงกับลักษณะของแท้งก์น้ าที่ประกอบด้วยท่อน้ าเข้าและท่อ
น้ าออก  ส่วนจ านวนนักเรียนออกจากโรงเรียน  ประกอบด้วยอัตราการออกเนื่ องจากพ้นเกณฑ์  

                                                           
๑๘W.B. Brown and D.J. Moberg, Organization Theory and Management: A macro 

Approach,  (New York : John Wiley and Sons,  1980),  Page  16-17. 
๑๙มาลี  สืบกระแส, การพัฒนารูปแบบองค์การแห่งการเรียนรู้ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา, 

วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยสยาม, 
๒๕๕๒), หน้า ๑๑๑-๑๑๒. 



 
 

๘๔ 

อัตราการย้ายออก  อัตราการออกจากโรงเรียนตามระบบ  เป็นต้น  จุดมุ่งหมายของรูปแบบเพ่ือ
อธิบายการเปลี่ยนแปลงของประชากรนักเรียนของโรงเรียน 
 ๒) รูปแบบเชิงข้อความ (Semantic  Model)  ลักษณะเป็นการแสดงความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบในรูปแบบในรูปของข้อความ  รูปแบบเชิงข้อความใช้หลักการเทียบเคียงเชิงแนวคิด
ปรากฏการณ์และใช้ข้อความในการอธิบาย จึงท าให้เกิดความกระจ่างมากขึ้นแต่จุดอ่อนคือขาดความ
ชัดเจนแน่นอน  ท าให้ยากแก่การทดสอบรูปแบบ รูปแบบนี้ถูกน ามาใช้ทางการศึกษามาก เช่น  
รูปแบบการเรียนรู้ของนักเรียน  เป็นต้น 

๓) รูปแบบเชิงคณิตศาสตร์  (Mathematical Model) ลักษณะเป็นการแสดง
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบหรือตัวแปรโดยใช้สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ ปัจจุบันมีแนวโน้มว่าจะ
น าไปใช้ในด้านพฤติกรรมศาสตร์มากขึ้น โดยเฉพาะในการวัดผลทางการศึกษา รูปแบบสามารถ
น าไปสู่การสร้างทฤษฎี ทั้งนี้เพราะสามารถน าไปทดสอบสมมติฐานได้ และส่วนมากพัฒนามาจาก
รูปแบบเชิงข้อความ 

๔) รูปแบบเชิงสาเหตุ (Causal  Model) เป็นรูปแบบที่มาจากการน าเทคนิคการวิเคราะห์
เส้นทาง (Path  Analysis)  ไปศึกษาเรื่องเกี่ยวกับพันธุศาสตร์  รูปแบบเชิงสาเหตุนี้  ท าให้สามารถ
ศึกษารูปแบบเชิงข้อความที่มีตัวแปรสลับซับซ้อนได้  แนวคิดที่ส าคัญของรูปแบบนี้คือต้องสร้างขึ้น
จากทฤษฎีที่เกี่ยวข้องหรืองานวิจัยที่มีมาแล้ว  รูปแบบจะเขียนในลักษณะสมการเส้นตรงแต่ละสมการ
แสดงความสัมพันธ์เชิงเหตุเชิงผลระหว่างตัวแปร  จากนั้นมีการเก็บรวบรวมข้อมูลในสภาพการณ ์    
ที่เป็นจริงเพ่ือทดสอบรูปแบบ รูปแบบเชิงสาเหตุนี้แบ่งเป็น ๒ ลักษณะ คือ  ๑) รูปแบบระบบเส้น
เดี่ยว (Recursive Model)เป็นรูปแบบที่แสดงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรด้วยเส้นโยงที่มี
ทิศทางของการเป็นสาเหตุในทิศทางเดียว  โดยไม่มีการสัมพันธ์ย้อนกลับ  ๒) รูปแบบเชิงสาเหตุเส้นคู่ 
(Non-Recursive Model)คือรูปแบบที่แสดงถึงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรโดยมีทิศทาง
ความสัมพันธ์ของตัวแปรภายในตัวแปรตัวหนึ่ง อาจะเป็นทั้งตัวแปรเชิงเหตุและเชิงผลพร้อมกัน  จึงมี
ทิศทางย้อนกลับได้๒๐ 

จอยซ์ และ วีล  (Joyce & Weil) ได้จัดแบ่งประเภทรูปแบบตามแนวคิดพ้ืนฐานในการ
เสนอรูปแบบในการบรรยายและอธิบายปรากฏการณ์นั้นๆ ได้แบ่งรูปแบบไว้ ๔ รูปแบบ ได้แก่ 

๑) Informational-Processing Model เป็นรูปแบบที่ยึดหลักความสามารถใน
กระบวนการประมวลข้อมูลของผู้ เรียนและแนวทางในการปรับปรุงวิธีการจัดเก็บข้อมูลให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

                                                           
๒๐P.J. Keeves, Educational Research Methodology Measurement: An International 

Handbook,  (Oxford : Pergamum Press,  1988),  Page  561. 



 
 

๘๕ 

๒) Personal Model เป็นรูปแบบที่ให้ความส าคัญกับปัจเจกบุคคลและการพัฒนาบุคคล
เฉพาะราย โดยมุ่งเน้นกระบวนการที่แต่ละบุคคลจัดระบบและปฏิบัติต่อสรรพสิ่ง (Reality) ทั้งหลาย 

๓) Social Interaction Model เป็นรูปแบบที่ให้ความส าคัญกับความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและบุคคลต่อสังคม 

๔) Behavior Model เป็นกลุ่มของรูปแบบการสอนที่ใช้องค์ความรู้ด้านพฤติกรรมศาสตร์
เป็นหลักในการพัฒนารูปแบบ จุดเน้นที่ส าคัญคือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่สังเกตได้ของผู้เรียน
มากกว่าการพัฒนาโครงสร้างทางจิตวิทยาและพฤติกรรมที่ไม่สามารถสังเกตได้๒๑ 

ฮูเซ็น  และโพสเล็ทเวท (Husen & Postlethwaite) ได้แบ่งประเภทของรูปแบบ ๕ 
ประการ ๑) รูปแบบเชิงอุปมาหรือเปรียบเหมือน (Analogue  Models)  เป็นรูปแบบที่ใช้หลักการคิด
หาเหตุผล  รูปแบบนี้นิยมใช้สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางกายภาพ  รูปแบบนี้ไม่ค่อยใช้ในสาขาสังคม
และพฤติกรรมศาสตร์  ตัวอย่างของรูปแบบประเภทนี้ใช้ทางการศึกษา คือ ขนาดของโรงเรียนหรือ
จ านวนของนักเรียนในโรงเรียน เช่น ตามเกณฑ์อายุ  ตามเขตพ้ืนที่ ตามการย้ายเข้ามาอยู่ของ
ผู้ปกครอง  รูปแบบนี้มีประโยชน์ในการอธิบายการเปลี่ยนแปลงและการท านายในอนาคต            
ซึ่งสามารถใช้ในการวางแผนและการก าหนดนโยบายได้ 

๒) รูปแบบเชิงภาษา (Semantic Models) เป็นรูปแบบที่แสดงออกด้วยการใช้ค าพูด 
ภาษา ท่าทาง รูปแบบ เป็นหลัก แต่รูปแบบนี้มีจุดอ่อนที่ขาดความชัดเจนแน่นอนที่ยากต่อการ
ทดสอบ ฉะนั้น รูปแบบนี้จึงขึ้นอยู่กับความชัดเจนของการใช้ภาษา 

๓) รูปแบบเชิงแบบแผน (Schematic Models) เป็นรูปแบบที่แสดงแผนที่หรือแผนภูมิ
ที่จะพยายามเชื่อมโยงหน่วยงานและกลุ่มต่างๆ ให้เข้ามาสัมพันธ์กัน รูปแบบนี้นิยมใช้ในสาขาจิตวิทยา 

๔) รูปแบบเชิงคณิตศาสตร์  (Mathematic Models) รูปแบบคณิตศาสตร์นี้มีประโยชน์
ที่สามารถท าให้ข้อสันนิษฐานได้มีการพิจารณาด้วยเชิงปริมาณ และการทดสอบได้ด้วยข้อมูลเชิง
ประจักษ์ รูปแบบคณิตศาสตร์สามารถเขียนความสัมพันธ์ได้ในรูปสูตรหรือสมการทางคณิตศาสตร์ได้ 

๕) รูปแบบเชิงเหตุผล (Casual Models) รูปแบบนี้เริ่มได้รับความสนใจในช่วงหลัง     
ปี ค.ศ. ๑๙๗๐ และนิยมใช้ในการวิจัยมากขึ้น เชื่อกันว่ารูปแบบนี้เริ่มใช้ในสาขาพันธุศาสตร์ ซึ่งมีการ
น าเทคนิคการวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) มาใช้แนวคิดส าคัญของรูปแบบเชิงเหตุผลนี้       
จะเกี่ยวข้องกับการสร้างสมการโครงสร้างอย่างง่ายของสาเหตุกับตัวแปรต่างๆ ภายใต้การให้เหตุผล
การตัดสินใจ๒๒ 

                                                           
๒๑Joyce & Weil, Model of teaching, 2nd  ed. (New Delhi : Prentice-Hill of India Private 

limited,  1985),  Page  74. 
๒๒Husen & Postlethwaite, The international encyclopedia of education, 2nd  ed. 

(New York : Paramon,  1994),  Page  3866-3872. 



 
 

๘๖ 

สมิธ  และคนอ่ืน ๆ  (Smith and other) จ าแนกประเภทของรูปแบบออกเป็นดังนี้ 
๑) รูปแบบเชิงกายภาพ (Physical Model) ได้แก่ ๑.๑) รูปแบบคล้ายจริง (Iconic 

Model)  มีลักษณะคล้ายของจริง  เช่น  เครื่องบินจ าลองหุ่นไล่กา  หุ่นตามร้านตัดเสื้อผ้า ๑.๒)  
รูปแบบเหมือนจริง  (Analog  Model)  มีลักษณะคล้ายปรากฏการณ์จริง  เช่น  การทดลองทางเคมี
ในห้องปฏิบัติการก่อนที่จะท าการทดลองจริง  เครื่องบินจ าลองที่บินได้  หรือเครื่องฝึกบิน  เป็นต้น  
แบบจ าลองชนิดนี้ใกล้เคียงความจริงกว่าแบบแรก 
 ๒) รูปแบบเชิงสัญลักษณ์  (Symbolic  Model)  ได้แก่ ๒.๑) รูปแบบข้อความ (Verbal  
Model)  หรือรูปแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative  Model)  รูปแบบนี้พบมากที่สุด  เป็นการใช้
ข้อความปกติธรรมดา ในการอธิบายโดยย่อ  เช่น  ค าพรรณนาลักษณะงาน  ค าอธิบายรายวิชา     
เป็นต้น   ๒.๒)รูปแบบทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Model)หรือรูปแบบเชิงปริมาณ 
(Quantitative  Model) เช่น สมการ  และโปรแกรมเชิงเส้น  เป็นต้น 

สรุปว่าประเภทรูปแบบหมายถึงตัวแทนที่สร้างขึ้นเพ่ือสร้างขึ้นเพ่ืออธิบายพฤติกรรม  
หรือลักษณะบางประการของสิ่งที่เป็นจริงอย่างหนึ่ง  ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบที่ส าคัญๆ ในเรื่อง
หนึ่งเรื่องใดโดยเฉพาะ สิ่งที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเพ่ืออธิบายหรือแสดงให้แสดงโครงสร้างทางความคิด  
หรือความสัมพันธ์องค์ประกอบส าคัญๆ  ของเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น  เพ่ือเป็นแนวทางใน
การด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง๒๓ 

 

๒.๑.๔  รูปแบบการพัฒนา 
 

นักวิชาการท่ีได้กล่าวถึงรูปแบบการพัฒนาไว้หลากหลายลักษณะ มีดังต่อไปนี้ 
เจ คีบว์ (Keeves)  ได้กล่าวถึงหลักการพัฒนารูปแบบอย่างกว้าง ๆ ไว้ ๔ ประเด็นดังนี้ 
๑) รูปแบบควรประกอบขึ้นด้วยความสัมพันธ์อย่างมีโครงสร้างของตัวแปรมากกว่า

ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงแบบธรรมดา  อย่างไรก็ตาม  ความเชื่อมโยงแบบเส้นตรงแบบธรรมดาทั่วไป
นั้นก็มีประโยชน์เฉพาะอย่างยิ่งในการศึกษาวิจัยในช่วงต้นของการพัฒนารูปแบบ 

๒) รูปแบบควรใช้เป็นแนวทางในการพยากรณ์ผลที่จะเกิดขึ้นจากการใช้รูปแบบได้
สามารถตรวจสอบได้โดยการสังเกตและหาข้อสนับสนุนด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ได้ 

๓) รูปแบบควรจะต้องระบุหรือชี้ให้เห็นถึงกลไกเชิงเหตุผลของเรื่องที่ศึกษา  ดังนั้น
นอกจากรูปแบบจะเป็นเครื่องมือในการพยากรณ์ได้ ควรใช้การอธิบายปรากฏการณ์ได้ด้วย 

                                                           
๒๓R.H. Smith and other, Management : Making Organizations Perform, (New York : 

Macmillan,  1980),  Page  461. 



 
 

๘๗ 

๔) นอกจากคุณสมบัติต่าง ๆ  ที่กล่าวมาแล้ว  รูปแบบควรเป็นเครื่องมือในการสร้างมโน
ทัศน์ใหม่  และการสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรในลักษณะใหม่  ซึ่งเป็นการขยายองค์ความรู้ในเรื่อง
ที่เราก าลังศึกษาด้วย๒๔ 

จอยซ์  และ วีล  (Joyce & Weil) ได้จัดแบ่งประเภทรูปแบบตามแนวคิดพ้ืนฐานในการ
เสนอรูปแบบในการบรรยายและอธิบายปรากฏการณ์นั้นๆเป็นหลัก แบ่งรูปแบบไว้ ๔ รูปแบบ ได้แก่ 

๑) Informational-Processing Model เป็นรูปแบบที่ยึดหลักความสามารถใน
กระบวนการประมวลข้อมูลของผู้ เรียนและแนวทางในการปรับปรุงวิธีการจัดเก็บข้อมูลให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ๒) Personal Model เป็นรูปแบบที่ให้ความส าคัญกับปัจเจกบุคคลและ        
การพัฒนาบุคคลเฉพาะราย โดยมุ่งเน้นกระบวนการที่แต่ละบุคคลจัดระบบและปฏิบัติต่อสรรพสิ่ง 
(Reality) ทั้งหลาย ๓) Social Interaction Model เป็นรูปแบบที่ให้ความส าคัญกับความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและบุคคลต่อสังคม ๔) Behavior Model เป็นกลุ่มของรูปแบบการสอนที่ใช้องค์
ความรู้ด้านพฤติกรรมศาสตร์เป็นหลักในการพัฒนารูปแบบ จุดเน้นที่ส าคัญคือ การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมที่สังเกตได้ของผู้เรียนมากกว่าการพัฒนาโครงสร้างทางจิตวิทยาและพฤติกรรมที่ไม่สามารถ
สังเกตได้๒๕ 

Strickland  ได้เสนอขั้นตอนการออกแบบพัฒนารูปแบบ  ประกอบด้วยการด าเนินการ
อย่างเป็นระบบ  ๕  ขั้นตอน  ได้แก่  ๑) การวิเคราะห์ (Analysis)  ๒) การออกแบบ (Design)  ๓) 
การพัฒนา (Development) ๔) การน าไปทดลองใช้ (Implement)  ๕) การประเมินผล 
(Evaluation)  ซึ่งเรียกว่า  “ADDIE  Model”   ดังแสดงในภาพที่  ๒.๑ 

 

 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่  ๒.๑  รูปแบบการออกแบบและพัฒนารูปแบบของสตริกแลนด์ (Strickland)๒๖ 
                                                           

๒๔P.J. Keeves, Educational Research Methodology Measurement : An International 
Handbook,  (Oxford : Pergamon Press,  1988),  Page  560. 

๒๕Joyce & Weil, Model of teaching, 2nd  ed (New Delhi : Prentice-Hill of India Private 
limited,  1985),  Page  74. 

๒๖Strickland, ADDIE, Idaho State University College of Education Science, Math & 
Technology Education. Retrieved March 2, 2014. From  http://www.dd.isu.edu./index.htm. 
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การประเมนิผล 
(Evaluation) 



 
 

๘๘ 

๒.๑.๕  การตรวจสอบรูปแบบ 
 

นักวิชาการได้กล่าวถึงการตรวจสอบรูปแบบ ไว้ดังนี้ 
อัมพร  เรืองศรี  ได้กล่าวว่า การตรวจสอบหรือประเมินรูปแบบมีความส าคัญยิ่งต่อการที่

จะให้ได้มาซึ่งรูปแบบในการศึกษาวิจัยที่มีคุณภาพ  รูปแบบต้องมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลเที่ยงตรง  
เชื่อถือได้ โดยปกติแล้ว การวิจัยทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์  มักจะท าการทดสอบรูปแบบ
ด้วยวิธีทางสถิติหรือวิธีการเชิงปริมาณ  ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องค านึงถึงความถูกต้องและความเชื่อมั่นของ
ข้อมูลตัวเลขเหล่านั้น อาจเกิดผลเสียมากกว่าผลดีเสียอีก การทดสอบหรือการประเมินรูปแบบอาจ
กระท าได้ ๔ ลักษณะ ได้แก่ ๑) การประเมินความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติจริง  ๒) การประเมิน
การสนองตอบต่อความต้องการของผู้ใช้รูปแบบ  ๓) การประเมินความเหมาะสมทั้งในด้านกฎหมาย
และศีลธรรมจรรยา ๔) การประเมินความน่าเชื่อถือและได้สาระครอบคลุมครบถ้วนตามความต้องการ
อย่างแท้จริง๒๗ 

อุทุมพร  จามรมาน  ได้กล่าวถึงการตรวจสอบรูปแบบว่า ตรวจสอบคุณลักษณะ  ๒  
อย่างคือ การตรวจสอบความงามน้อยของความสัมพันธ์ ความเก่ียวข้อง และหาเหตุผลระหว่างตัวแปร  
การประมาณค่าพารามิเตอร์ของความสัมพันธ์ ซึ่งการประมาณค่านี้สามารถประมาณข้ามกาลเวลา 
กลุ่มตัวอย่างหรือสถานที่ได้หรืออ้างอิงจากกลุ่มตัวอย่างไปหาประชากรก็ได้ โดยผลการตรวจสอบ
สามารถน าไปสู่ค าตอบ ๒ ข้อ คือ การสร้างรูปแบบใหม่และการปรับปรุงหรือพัฒนารูปแบบเดิม๒๘ 

เจ คีบว์ (Keeves)  ได้กล่าวว่า  จุดมุ่งหมายส าคัญของการทดสอบแบบจ าลองนั้น     
เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของแบบจ าลองในการปฏิบัติจริง แบบจ าลองทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  จะท าการทดสอบโดยการพิสูจน์ตามสูตรหรือสมการหรื อตรวจสอบ
ด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยการประมาณค่าพารามิเตอร์ของแบบจ าลอง  ส าหรับการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์  มักจะด าเนินการทดสอบแบบจ าลองด้วยวิธีทางสถิติ  ผลของการ
ทดสอบจะน าไปสู่การยอมรับหรือปฏิเสธแบบจ าลองนั้นและน าไปสู่การสร้างทฤษฎีใหม่ต่อไปแต่การ
ทดสอบแบบจ าลองบางเรื่องนั้นไม่สามารถกระท าด้วยวิธีการดังกล่าวได้  เนื่องจากมีข้อจ ากัดบาง
ประการ๒๙ 

                                                           
๒๗อัมพร  เรืองศรี, การพัฒนารูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง, วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาการศึกษาและการพัฒนาสังคม , (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๔), หน้า ๕๗. 

๒๘อุทุมพร  จามรมาน, วิธีท าประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน, (กรุงเทพมหานคร: ฟันนี่, 
๒๕๔๔), หน้า ๒๒. 

๒๙P.J. Keeves, Educational Research Methodology Measurement: An International 
Handbook,  (Oxford : Pergamon Press,  1988),  Page  589-590. 



 
 

๘๙ 

Eisner ได้เสนอแนวคิดการตรวจสอบรูปแบบโดยการใช้ผู้ทรงคุณวุฒิในบางเรื่องที่
ต้องการความละเอียดอ่อนมากกว่าการวิจัยในเชิงปริมาณ โดยเชื่อว่าการรับรู้ที่เท่ากันนั้นเป็น
คุณสมบัติพื้นฐานของผู้รู้ และได้เสนอแนวคิดการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิไว้ดังนี้ 

๑) การประเมินโดยแนวทางนี้  มิได้เน้นผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ตาม
รูปแบบการประเมินของเป้าหมาย  (Goal-Based Model) การตอบสนองปัญหาและความต้องการ
ของผู้เกี่ยวข้องตามรูปแบบการประเมินแบบสนองตอบ (Responsive Model) หรือผู้ทรงคุณวุฒิ   
จะเป็นการวิเคราะห์วิจารณ์อย่างลึกซ้ึงเฉพาะในประเด็นที่น ามาพิจารณา ซึ่งไม่จ าเป็นต้องเกี่ยวโยงกับ
วัตถุประสงค์ หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเสมอไป แต่อาจจะผสมผสานปัจจัยในการ
พิจารณาต่างๆ เข้าด้วยกัน ตามวิจารณญาณของผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับคุณภาพ 
ประสิทธิภาพ หรือความเหมาะสมของสิ่งที่ท าการประเมิน 

๒) เป็นรูปแบบการประเมินที่เน้นความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง  (Specialization)  ในเรื่อง
ที่จะประเมิน  โดยที่พัฒนามากจากรูปแบบการวิจารณ์งานศิลป์ (Art Criticism)ที่มีความละเอียดอ่อน
ลึกซึ้ง  และต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญระดับสูงมาเป็นผู้วินิจฉัย  เนื่องจากเป็นการวัดคุณค่าไม่อาจประเมิน
ด้วยเครื่องวัดใดๆ ได้  และต้องใช้ความรู้ความสามารถของผู้ประเมินอย่างแท้จริง  ต่อมาได้มีการน า
แนวคิดนี้มาประยุกต์ใช้ในทางการศึกษาระดับสูงในวงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมากขึ้น  ในสาขาเฉพาะที่
ต้องอาศัยผู้รู้  ผู้เล่นในเรื่องนั้นจริง ๆ  มาเป็นผู้ประเมินผล  ทั้งนี้เพราะองค์ความรู้เฉพาะสาขานั้นผู้ที่
ศึกษาเรื่องนั้นจริงๆ จึงจะทราบและเข้าใจอย่างลึกซึ้ง 

๓) เป็นรูปแบบที่ใช้ตัวบุคคล  คือผู้ทรงคุณวุฒิเป็นเครื่องมือในการประเมิน  โดยให้ความ
เชื่อถือว่าผู้ทรงคุณวุฒินั้นเที่ยงธรรมและมีดุลพินิจที่ดี  ทั้งนี้มาตรฐานและเกณฑ์พิจารณาต่างๆ นั้นจะ
เกิดข้ึนจากประสบการณ์และความช านาญของผู้ทรงคุณวุฒินั่นเอง 

๔) เป็นรูปแบบที่ยอมให้ความยืดหยุ่นในกระบวนการท างานของผู้ทรงคุณวุฒิตามต้องการ  
การเก็บรวบรวม การประมวลผล การวินิจฉัยข้อมูล ตลอดจนวิธีการน าเสนอ การเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ
จะเน้นที่สถานภาพทางวิชาชีพ  ประสบการณ์  และการเป็นที่เชื่อถือ (High Credit) ของวิชาชีพนั้น
เป็นส าคัญ๓๐ 

 

๒.๑.๖  ความส าคัญของรูปแบบการพัฒนา 
 

กิตติทัศน์   ผกาทอง   ได้อธิบายว่า การพัฒนา ตรงกับค าในภาษาอังกฤษ คือ 
Development แปลว่า การท าให้ดีหรือให้เจริญก้าวหน้ามากขึ้น ซึ่งมีค าที่เป็นไวพจน์ของค าว่าการ

                                                           
๓๐Eisner, Educational connoisseurship and criticism: Their from and functions in 

education evaluation, (n.p.  1976), Page 192-193. 



 
 

๙๐ 

พัฒนาคือ ๑) ความเจริญก้าวหน้า (Progress)   ๒) ความทันสมัย  (Modernization)  ๓) ความมี
อารยธรรม  (Civilization) 

การพัฒนาโดยทั่วไปแบ่งออกเป็นลักษณะ  ๒  ลักษณะ  คือ 
๑) การพัฒนาทางวัตถุ  (Material  Development)  หมายถึง  การพัฒนาเกี่ยวกับ

สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  เช่น  ถนน  ไฟฟ้า  น้ า  อาคาร  สถานที่  และถาวรวัตถุ  เน้นการ
พัฒนาเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพ่ือให้มนุษย์มีความสะดวกสบาย 

๒) การพัฒนาจิตใจ  (Mental  Development)  หมายถึงการพัฒนาเชิงคุณภาพ  ได้แก่  
ศีล  สมาธิ  และปัญญา  หรือ  ทาน  ศีล  และภาวนา  เพ่ือให้มนุษย์มีคุณธรรมและจริยธรรมในการ
อยู่ร่วมกัน 

ปัจจุบันการพัฒนาประเทศเน้นเกี่ยวกับการพัฒนาการเมือง และเศรษฐกิจเป็นปัจจัยหลัก
โดยมีการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมเป็นปัจจัยรอง ดังกรณีที่มีการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการแก้ไข
รัฐธรรมนูญและการตัดไม้ท าลายป่าเพ่ือสร้างถนน หากสังคมไทยละเลยการพัฒนาคุณธรรม  
จริยธรรม  อีกหน่อยจะกลายเป็นสังคมแห่งความขัดแย้ง๓๑    

ยนต์  ชุ่มจิต  ได้อธิบายว่า  การพัฒนา หมายถึง ความเจริญก้าวหน้า ความเจริญงอก
งาม การท าได้ดี  ให้เจริญเติบโต  การปรับปรุง  การเปลี่ยนแปลงไปสู่สภาพที่ดีกว่าเดิม  องค์กร
พัฒนาเอกชน (AIT NGDO, 1998) ได้เสนอความคิดว่า การพัฒนาตามแนวความคิดใหม่จะมีลักษณะ 
“มุ่งไปที่คน เป็นกระบวนการ เน้นการขจัดความด้อย เน้นความยั่งยืน” การพัฒนาบุคลากรจึงเป็น
การด าเนินความพยายามใดๆ ที่จะท าให้สมรรถภาพในเชิงสร้างสรรค์ของบุคคลแต่ละคนสอดคล้องกับ
งานในหน้าที่ที่บุคคลผู้นั้นกระท า การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากรเป็นการเสริมความรู้ ความ
เข้าใจให้แก่พนักงานในองค์กรจนสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม๓๒   

รูปแบบของการพัฒนาด้านการศึกษาทางสังคมวิทยาให้ความส าคัญกับมิติของโครงสร้าง
ทางสังคมมีปฏิสัมพันธ์ในระบบความสัมพันธ์ตั้งแต่ครอบครัวจนถึงโลก รูปแบบของการพัฒนาที่
เชื่อมโยงโยงศาสนาจะค านึงมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม โดยมองผ่านมิติของ
กระบวนการและรูปแบบการพัฒนาเป็นหลัก องค์ประกอบของการพัฒนาคือ ผู้กระท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง เจตนารมณ์  อุดมการณ์  วิธีการ ที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการพัฒนา โดยแบ่ง
เป้าหมายส าคัญของการพัฒนาออกเป็น ๓ มิติคือ ๑) มิติของการพัฒนาทางเศรษฐกิจ เป็นการพัฒนา
ความเป็นอยู่ มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่กับการพัฒนาความม่ันคงทางด้านจิตใจ ๒) มิติของการ
พัฒนาทางสังคม เป็นการพัฒนาด้านจิตใจและคุณภาพชีวิต พัฒนาการศึกษา พัฒนาบุ คลากรใน

                                                           
๓๑กิตติทัศน์  ผกาทอง, ธรรมนิเทศ : หลักการเทศน์และการสื่อสาร, (กรุงเทพมหานคร: โอ.เอส. พริ้น

ติ้ง เฮ้าส์, ๒๕๕๘), หน้า ๔๕. 
๓๒ยนต์  ชุ่มจิต, ความเป็นครู,  (กรุงเทพมหานคร:  ส านักพิมพ์โอเดียนสโตร์, ๒๕๕๓), หน้า ๒๘-๓๐. 



 
 

๙๑ 

องค์กร พัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการสร้างสังคมสุขภาวะ ๓) มิติของการพัฒนาทางการเมือง เป็น
การพัฒนาความเท่าเทียมกันเสมอภาคในสิทธิทางการเมือง วางกฎเกณฑ์ให้เกิดการตรวจสอบ 
ยอมรับคนส่วนใหญ่ในสังคม๓๓  สรุปรูปแบบการพัฒนาทางด้านจิตใจถือว่าเป็นรูปแบบที่มีความส าคัญ
มากในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดความรู้ ทักษะ ทัศนคติ  เป็นมิติของการพัฒนาทางสังคม 
เป็นการพัฒนาด้านจิตใจและคุณภาพชีวิต เช่น การพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้เกิดความรัก ความ
เข้าใจ ความสุขจ าเป็นต้องมีรูปแบบในการพัฒนาให้เกิดความเหมาะสม 

 

๒.๒  แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาวิทยากรตามแนวทางศาสตร์สมัยใหม่ 
 

๒.๒.๑  ความหมายของวิทยากร   
 

วิทยากรมีความส าคัญมากในการฝึกอบรม เป็นผู้มีอิทธิพลต่อผู้ฟังจ านวนมาก สามารถท า
ให้เกิดทิศทางของความร่วมมือของผู้ฟัง จนสามารถเปลี่ยนแปลงแนวคิด เป็นแรงบันดาลใจของผู้ฟัง
ผ่านการน าเสนอ  จึงมีนักวิชาการได้ให้ความหมายไว้อย่างมากมาย  ดังนี้ 

สถาบันพัฒนาพระวิทยากร  ได้ให้ความหมายของค าว่า  วิทยากร หมายถึง  ผู้ที่มีความรู้  
ความสามารถ  คือผู้ทรงไว้ซึ่งความรู้ ความสามารถ  ในการพูดหรือน าเสนอในเรื่องนั้นๆ  ตลอดถึง
การถ่ายทอดอันจะท าให้ผู้รับการฝึกอบรมให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ๓๔ 

อ้อม  ประนอม  ได้ให้ความหมายของค าว่า วิทยากร หมายถึง บุคคลผู้ซึ่งมีความรู้  
ความสามารถตลอดจนการพูด  หรืออภิปรายและใช้เทคนิคต่างๆ  ในเรื่องนั้นๆ  อันจะท าให้ผู้รับการ
ฝึกอบรมได้เกิดความรู้ (Knowledge) ความเข้าใจ (Understanding) ทัศนคติ (Attitude) ความ
ช านาญ (Skill) จนสามารถท าให้ผู้รับการฝึกอบรมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามวัตถุประสงค์๓๕ 

สมคิด  อิสระวัฒน์  ได้อธิบายค าว่าวิทยากรไว้ว่า  วิทยากรคือ “ผู้รู้” วิทยากรในการ
ฝึกอบรมนั้นจึงหมายถึงบุคคลที่มีความรู้ที่  ท าหน้าที่ถ่ายทอด  ให้ข้อมูล  หรือเปลี่ ยนทัศนคติ  หรือ
สร้างเสริมความเข้าใจ  หรือเพ่ิมพูนทักษะต่างๆ  ให้กับผู้เป็นสมาชิกในโครงการฝึกอบรม  จนเกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามเป้าหมายที่ก าหนด๓๖ 

                                                           
๓๓ชลวิทย์  เจียรจิตต์, ศาสนากับการพัฒนา: Religion and Development, (กรุงเทพมหานคร:

บริษัท ดีไซน์ ดีไลท์ จ ากัด, ๒๕๖๐), หน้า ๔๖-๔๗. 
๓๔สถาบันพัฒนาพระวิทยากร , คัมภี ร์พระวิทยากรหลักสูตรพระวิทยากรบรรยายธรรม , 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์เทพเพ็ญวานิสย์, ๒๕๖๐), หน้า ๒๙. 
๓๕อ้อม  ประนอม, วิทยาการส าหรับวิทยากร, (กรุงเทพมหานคร: ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นวสาส์นการ

พิมพ์, ๒๕๕๒),  หน้า  ๗๓. 
๓๖สมคิด  อิสระวัฒน์, ก้าวแรกสู่การเป็นวิทยากร, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์บุ๊คแบงก์, ๒๕๔๓),  

หน้า  ๙. 



 
 

๙๒ 

วิบูลย์  บุญยโรกุล  ได้ให้ความหมายของค าว่า วิทยากรคือ  ผู้ที่ท าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้  
ทักษะ และประสบการณ์ของตนเองพร้อมกับชี้แนะทัศนคติและค่านิยมที่ถูกต้องที่เป็นที่ยอมรับของ
สังคมให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  รวมทั้งแสวงหาโอกาสและส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้
ประสบการณ์  และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้เข้าฝึกอบรมด้วยกัน๓๗ 

สุวิทย์  มูลค า  ได้ให้ความหมายของค าว่า วิทยากรคือ  ผู้ที่ท าหน้าที่เป็นตัวการส าคัญ   
ที่จะท าให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เกิดความรู้ความเข้าใจ เกิดทักษะ เกิดทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับเรื่องที่
อบรม  จนกระทั่งผู้เข้ารับการอบรมเกิดการเรียนรู้และสามารถจุดประกายความคิด เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติ  หรือพฤติกรรมไปตามวัตถุประสงค์ของเรื่องหรือวิชานั้นๆ๓๘ 

วิจิตร  อาวะกุล  ได้ให้ความหมายของค าว่า วิทยากร  หมายถึง  บุคคลที่ท าหน้าที่
ถ่ายทอดความรู้ไปยังผู้เข้ารับการอบรม เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม ทั้งด้านความรู้  
พุทธิปัญญา(Knowledge) ด้านทัศนคติ (Attitude) ด้านทักษะหัตถศึกษา (Psychomotor) นอกจาก
จะต้องมีความรู้ความสามารถ และได้รับการฝึกอบรมด้านวิธีการสอน เทคนิคการสอนเช่นเดียวกับครู 
อาจารย์ทั่วไปแล้ว วิทยากรฝึกอบรมในฐานะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) จะต้องมีหน้าที่
และบทบาทที่เป็นพิเศษหลายประการ๓๙ 

สมปราชญ์  อัมมะพันธุ์ ได้ให้ความหมายของค าว่า วิทยากร หมายถึง ผู้ทรงความรู้
ความสามารถในศิลปวิทยาของตน ผู้ท าหน้าที่เป็นตัวการส าคัญที่จะท าให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิด
ความรู้ ความเข้าใจ เกิดทักษะ เกิดทัศนคติที่ดีเก่ียวกับเรื่องที่ให้การอบรม ควรเป็นนักพูดและนักสอน 
ควรมีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร พูดเข้าใจง่าย ได้สาระและสนุกสนาน๔๐ 

จากความหมายของนักวิชาการได้อธิบายค าว่าวิทยากร จึงพอสรุปได้ว่า วิทยากร  
หมายถึง  ผู้ที่มีความรู้ที่เป็นศาสตร์และศิลป์  มีทักษะในการท ากิจกรรม เน้นผู้ฟังเป็นศูนย์กลางในการ
เรียนรู้  มีทักษะในการพูดการสอน สร้างการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้สามารถสื่อสารให้เกิดความเข้าใจ
ง่าย ท าเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย สามารถโน้มน้าวให้ผู้เข้าอบรมเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ 
พฤติกรรมตามวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม  

                                                           
๓๗วิบูลย์  บุญยธโรกุล, คู่มือวิทยากรและผู้จัดการฝึกอบรม, (กรุงเทพมหานคร:บริษัทด่านสุทธากา

รพิมพ,์ ๒๕๔๕), หน้า ๑๗๖. 
๓๘สุวิทย์  มูลค า, ครบเคร่ืองเร่ืองวิทยากร เล่ม ๑, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท ที.พี.พริ้นท์  จ ากัด, 

๒๕๔๕),  หน้า  ๓. 
๓๙วิจิตร  อาวะกุล, การฝึกอบรมคู่มือฝึกอบรมและพัฒนาบุคคล, (กรุงเทพมหานคร: ศูนย์หนังสือ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  ๒๕๔๐), หน้า ๒๐๙. 
๔๐สมปราชญ์  อัมมะพันธ์ุ, วิทยากรต้องรู้, (กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ที่โอ.เอส. พริ้นติ้ง เฮาส์,  ๒๕๔๗), 

หน้า ๒. 



 
 

๙๓ 

๒.๒.๒ ประเภทของวิทยากร 
สถาบันพัฒนาพระวิทยากรได้แบ่งประเภทของวิทยากรฝึกอบรมไว้ ๔ ประเภท คือ      

๑) วิทยากรแนววิชาการ เน้นสาระทางวิชาการเป็นหลัก  ๒) วิทยากรแนวทอล์คโชว์ เน้นความบันเทิง
ความสนุกสนานเป็นที่ตั้ง หรืออารมณ์ขัน  ๓) วิทยากรแนวกิจกรรม  เน้นเน้นการเรียนรู้โดยใช้
กิจกรรมเป็นตัวน าโดยเหมาะสมกับการพัฒนาองค์กรในรูปแบบกิจกรรม ๔) การผสมผสานทั้งสาม
แนวเข้าด้วยกัน เป็นการผสมผสานวิชาการความสนุกสนานมีกิจกรรมให้ผู้เข้ามีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้๔๑ และวิจิตร  อาวะกุลได้แบ่งประเภทของวิทยากรฝึกอบรมไว้ ๒ ประเภท คือ ๑) วิทยากรเป็น
ผู้สอนที่มีความรู้ภาคทฤษฏีสูง ความสามารถในการสอนสูง สามารถอธิบายให้เข้าใจดี แต่การปฏิบัติ
จริงอาจจะมีความคล่องแคล่วน้อยกว่าผู้ปฏิบัติอยู่เป็นประจ า  ๒) วิทยากรผู้มีความช านาญใน
ภาคปฏิบัติ สามารถปฏิบัติได้คล่องแคล่วแต่สอนอธิบายให้กับใครไม่ได้๔๒ 

สมปราชญ์  อัมมะพันธุ์แบ่งประเภทของวิทยากรออกเป็น ๒ ประเภท คือ ๑) วิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ (Resource Person) เป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ มีความรู้มีความช านาญเชี่ยวชาญใน
เนื้อหาวิชาสาขาใดสาขาหนึ่ง และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี 
เหมาะสมกับการฝึกอบรมที่เน้นวิทยากรเป็นศูนย์กลาง  ๒) วิทยากรด าเนินการ (Facilitator) เป็นผู้
เอ้ือให้เกิดการเรียนรู้ อ านวยความสะดวกหรือเป็นผู้ด าเนินการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้วิธีการ
ต่างๆ โดยเฉพาะในการฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วมหรือการฝึกอบรมที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง       
และประเภทของวิทยากร ๔ กลุ่ม คือ ๑) กลุ่มแรก  เป็นวิทยากรที่มาจากนักปฏิบัติหรือเชี่ยวชาญใน
งานนั้นๆ แล้วรับเชิญมาเป็นวิทยากร ซึ่งอาจจะเก่งในการท างาน แต่ไม่เก่งในการสอนหรือการพูด   
แต่มาบรรยายโดยการอ่าน  ๒) กลุ่มสอง  เป็นอาจารย์หรือผู้สอนถาบันการศึกษา มีความรู้ดี สอน
เข้าใจดี แต่การลงไปปฏิบัติในรายละเอียดอาจไม่เพียงพอ ยังยึดต ารา ๓) กลุ่มสามเป็นนักปฏิบัติและ
นักการศึกษาท่ีเชี่ยวชาญมีความคิดก้าวหน้าพัฒนาตนเอง มีการปรับเปลี่ยนความรู้ให้ทันสมัยตามการ
เปลี่ยนแปลงของโลกาวิวัฒน์ วิทยากรนี้จะได้เปรียบเทียบกว่าการจะมีปราบการณ์ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
เพียงอย่างเดียว  ๔) กลุ่มพิเศษ  เป็นพวกที่เติบโตมาจากการนักพูดในเวทีต่างๆ มีความได้เปรียบตรง
อาศัยสื่อโทรทัศน์สร้างตัวเองให้มีชื่อเสียงแล้วรับบรรยายแบบครอบจักรวาล โดยอาศัยลีลาการพูด

                                                           
๔๑สถาบันพัฒนาพระวิทยากร , คัมภี ร์พระวิทยากรหลักสูตรพระวิทยากรบรรยายธรรม , 

(กรุงเทพมหานคร:  โรงพิมพ์เทพเพ็ญวานิสย์, ๒๕๖๐),  หน้า ๓๐. 
๔๒วิจิตร  อาวะกุล, การฝึกอบรมคู่มือฝึกอบรมและพัฒนาบุคคล,  (กรุงเทพมหานคร: ศูนย์หนังสือ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๐), หน้า ๒๑๙. 
 



 
 

๙๔ 

เป็นตัวน า ฟังแล้วสนุกสนานดี ในรูปแบบของการทอล์คโชว์ แต่ขาดความลึกซึ้งในเนื้อหา๔๓  สรุป
ประเภทของวิทยากร วิทยากรที่ดีต้องมีการผสมผสานในการน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่าง
หลากหลาย ท าให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดความสุขในการเรียนรู้ มีส่วนร่วมในการเรียนรู้  วิทยากรจึง
ไม่ควรเน้นประเภทใดประเภทหนึ่งแต่ต้องมีความหลากหลาย แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการ
ฝึกอบรม จะเป็นวิทยากรประเภทใดก็ตามต้องมีการวิเคราะห์ผู้ฟังและความต้องการของผู้ฟัง    

 

๒.๒.๓ คุณค่าความส าคัญของวิทยากร   
การเป็นวิทยากรมืออาชีพไม่ใช่เรื่องยาก ถ้าเรามีความกล้า เพ่ือท าลายความกลัวที่ตัวคุณ

สร้างขึ้นมาเอง มีการเตรียมพร้อมเพ่ือท าลายความวิตกกังวลจากการขาดข้อมู ลในการน าเสนอ       
จงเรียนรู้ฝึกฝนเพ่ือประหยัดเวลาและสามารถน าเสนอได้อย่างช านาญแท้จริง  จงอดทนเสียสละเพ่ือ
ได้เก็บเกี่ยวสะสมประสบการณ์ในการน าเสนอ โอกาสจะเป็นของคนที่เตรียมพร้อมเสมอ โดยการ
พัฒนาตนเป็นวิทยากรมืออาชีพต้องค านึง ๓ ประการ คือ ๑) ตั้งเป้าหมายยกมาตรฐานการพูด      
การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เริ่มต้นจากตัวเรา เริ่มจากการตัดสินใจจริงๆ ไม่ใช่แค่อยากแต่ไม่ท า     
ต้องลงมือท าด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเท ท าอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ เป็นการตัดสินใจยกมาตรฐานการพูด         
๒) เปลี่ยนความเชื่อที่สร้างข้อจ ากัดของตน  ความเชื่อเปรียบเสมือนการสั่งการอย่างไม่มีข้อแม้ทั้ง
ทางบวกและทางลบ พลังสร้างรูปแบบของการกระท า ความคิดและความรู้สึก การเปลี่ยนแปลงระบบ
ความเชื่อของเราเป็นศูนย์กลางในการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งในชีวิตเรา  ๓) เปลี่ยนวิธีการของเรา  แทนที่
เราจะฝึกหัดเป็นวิทยากรโดยล าพัง ลองผิดลองถูกท าให้เราต้องเสียเวลา เสียเงินทอง เสียก าลังใจ    
จึงต้องหาวิทยากรที่สร้างแรงบันดาลใจ เพ่ือถอดแบบจากวิทยากรมืออาชีพ คุณค่าของการเป็น
วิทยากรจึงมีความส าคัญมาก เพราะการน าเสนอของวิทยากรสามารถท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่
ยิ่งใหญ่ จงอย่าท าเล่นๆ กับชีวิตของผู้เข้ารับการฝึกอบรมโดยเฉพาะผู้ที่เสียสละเวลา เงินทอง      
และความไว้วางใจมาฟังท่านน าเสนอ จงอย่าท าให้ผู้ฟังผิดหวัง หรือไม่ได้อะไร ไม่คุ้มค่ากับการฟัง
วิทยากรบรรยาย ผู้จัดอบรมพูดถึงวิทยากรบางคนว่าไม่ได้พร้อมส าหรับการบรรยาย ไม่รักษาเวลา   
ไม่สนใจผู้ฟัง ผู้จัดอบรมแสดงความกังวลใจทุกครั้งที่มีการจัดการฝึกอบรมกับวิทยากรหน้าใหม่  
คุณค่าของวิทยากรจึงอยู่ที่การเตรียมความพร้อม การฝึกซ้อม การมุ่งความสนใจไปที่ผู้ฟัง ต้องตรียม
ตัวมาอย่างดี สรุปง่ายๆ คือ ความไม่ประมาท  ดังนั้น คุณค่าของวิทยากรสามารถแบ่งออกได้ดังนี้  

๒.๑ คุณค่าอยู่ที่การเตรียมพร้อม  การน าเสนอความรู้สู่ผู้ฟังเป็นเรื่องที่หนักใจ หนัก
สมองมากกว่างานที่ใช้แรงกาย ไม่สามารถจะเตรียมการได้ในเวลาอันสั้น เพราะสมองของมนุษย์มี

                                                           
๔๓สมปราชญ์  อัมมะพันธ์ุ, วิทยากรต้องรู้, (กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ที่โอ.เอส. พริ้นติ้ง เฮาส์, ๒๕๔๗),  

หน้า  ๒๔. 
 



 
 

๙๕ 

ขีดจ ากัดในการท างาน คิดจะเป็นวิทยากรมืออาชีพต้องเตรียมพร้อมหาข้อมูล ค าพูด  ตัวอย่าง 
กิจกรรม สื่อการสอน มีคลังเก็บสะสมข้อความดีๆ และท าอย่างต่อเนื่อง คุณค่าของวิทยากรเน้นไปที่
ความพร้อมตั้งแต่บุคลิกภาพ ความรู้  ประสบการณ์  ไหวพริบปฏิภาณ  เทคนิคการน าเสนอ        
เพ่ือประสิทธิภาพในการพัฒนาบุคลากร วิทยากรจึงต้องเป็นพหูสูต ผู้คงแก่เรียน นักอ่าน  นักฟัง         
นักค้นคว้า หลักของการเป็นพหูสูต คือ ๑) ฟังมามาก วิทยากรสะสมการฟัง การอ่านการเรียนรู้อยู่
เสมอ  ๒) จนจ าได้  ทบทวนจนจ าได้ มีการท่องบ่น กระท าไว้ในใจบ่อยๆ อย่างต่อเนื่อง  ๓) ใช้คล่อง
ปาก  ใช้บรรยายถ่ายทอดน าเสนอพูดคุยให้ความรู้แก่ผู้อ่ืนอยู่ตลอดเวลา ๔) เพ่งขึ้นใจ  นึกก็มาทันที 
ไม่มีติดขัด เพราะฝึกหัดซักซ้อมอยู่เสมอมา  ๕) ได้ลึกซึ้งสามารถยกตัวอย่างเชื่อมโยงคิดต่อยอดสรุป
เป็นหลักการใหม่ๆ ได้ด้วยตัวเอง  

๒.๒ วิทยากรมีอิทธิพลต่อความคิดของผู้คน  วิทยากรมีอิทธิพลต่อความรู้สึก ความคิด
ของผู้ฟังมาก เป็นแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่สามารถน าพาผู้คนจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง วิทยากร
สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนผ่านการน าเสนอที่ยอดเยี่ยม เป็นคุณค่าของวิทยากรซึ่งมีต่อผู้ฟัง 

๒.๓ สร้างความเชื่อม่ันด้วยการเตรียมการ  คุณค่าของวิทยากรขึ้นอยู่กับการเตรียมการ
จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่วิทยากรได้ เป็นอย่างดี เพราะการมั่นใจในการน าเสนอจะท าให้การ
น าเสนอออกมาดี  ด้วยการใช้แรงกระตุ้นจากภายใน ใช้ ไอเดียของเรา ตัวอย่างของเรา                 
จากประสบการณ์ตรงของเรา  สะสมความคิดสร้างสรรค์  อ่านหนังสือที่เกี่ยวข้องเพ่ือสะสมความรู้  
และรวบรวมวัตถุดิบ เตรียมให้มากที่สุด 

๒.๔ ความรับผิดชอบของวิทยากร   ผลของการพูดของวิทยากรที่ผู้ฟังได้ประเมินผล
ออกมา จะเป็นตัดสินชี้ชะตาความเป็นมืออาชีพของวิทยากรแต่ละท่าน ว่ามีความรับผิดชอบมากน้อย
เพียงใด จากการประเมินของผู้ฟัง  คุณค่าของวิทยากรอาจจะถูกท าลายลงเพียงเพราะเห็นแก่ค่า
บรรยาย ได้ท าลายวงการวิทยากรและน าความหวาดระแวงมาสู่ผู้จัดและผู้ฟัง ท าให้วิทยากรอ่ืนๆต้อง
พัฒนาคุณภาพการน าเสนอให้ดียิ่งขึ้น เพื่อสร้างความม่ันใจให้แก่องค์กร  

๒.๕ ฝึกตนดีแล้วค่อยฝึกผู้ อ่ืน  บัณฑิตจะไม่มัวหมองถ้าตนเองมีการฝึกดีแล้ว           
แต่ถ้าตนเองยังไม่สามารถเป็นที่ พ่ึงแก่ตนได้ เช่น ยังไม่มีคุณธรรม ความรู้  ประสบการณ์ ในสิ่งที่จะ
สอนหรือน าเสนอ การสอนย่อมไม่มีน้ าหนักเพียงพอที่จะท าให้ผู้ฟังคล้อยตามหรือเกิดความเชื่อถือใน
ตัวคุณ วิทยากรที่ดีจะต้องฝึกหัดตนให้ความรู้ ความสามารถ ความประพฤติที่ดีก่อนจะไปพร่ าสอนคน
อ่ืน จะสอนเรื่องคุณธรรมเราต้องมีคุณธรรม “จะรู้ว่าคนมีศีล ต่อเมื่อใกล้ชิด จะรู้ว่ามีสมาธิ ต่อเมื่อมี
ภัย  จะรู้ว่ามีปัญญา ต่อเมื่อได้พูดจากัน”  

๒.๖ ไม่พูดด้วยอารมณ์    วิทยากรต้องคิดใคร่ครวญก่อนแล้วจึงพูด การพูดด้วยอารมณ์
ที่ไม่ดี เช่น พูดด้วยความโกรธ ความโลภอยากได้ หรือพูดสั้นๆว่า ที่ไม่รู้จริง จะก่อให้เกิดปัญหาตามมา



 
 

๙๖ 

อีกมากมาย วิทยากรมือใหม่มือเก่าจงตระหนักว่าคิดก่อนพูด ระมัดระวังวาจา ดังค ากล่าวที่ว่า “อยู่คน
เดียวให้ระวังความคิด อยู่กับหมู่มิตรให้ระวังค าพูด” 

๒.๗ เป็นผู้ให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจ  วิทยากรมีความบริสุทธิ์ใจในการมอบความรู้ต่างๆ  
โดยนึกถึงผู้ฟังเป็นหลัก ไม่หวงความรู้ ไม่เห็นแก่ค่าวิทยากร แต่เริ่มต้นจากการมุ่งมั่นพัฒนาคนจริงๆ 
เพราะผู้ที่ให้ด้วยความบริสุทธิ์ ย่อมได้รับกลับคืนไปมากกว่าที่ให้เสมอ๔๔ 
 

๒.๒.๔ ต้นแบบส าหรับการเป็นวิทยากร 
๒.๑ ครูและวิทยากรต้นแบบ   ลักษณะของครูดีต้นแบบนั้นจะต้อง “รู้ดี  สอนดี           

มีวิสัยทัศน์ เจนจัดฝึกฝนศิษย์ ดวงจิตใฝ่คุณธรรม งามเลิศล้ าด้วยจรรยา มีศรัทธาความเป็นครู ด ารง
อยู่ด้วยศีลสมาธิปัญญา” ผู้ที่ท าหน้าที่ในการอบรมสั่งสอนจะต้องกระท าตนให้เป็นตัวอย่างที่ดี ดังพุทธ
ศาสนาสุภาษิตท่ีว่า “อตฺตานญฺเจ ตถา กยิรา ยถญฺญมนุสาสติ แปลว่า ถ้าพร่ าสอนผู้อ่ืนฉันใด ก็ควรท า
ตนฉันนั้น”๔๕ ครจูึงเป็นผู้สั่งสอนศิษย์ผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับศิษย์ อาจารย์เป็นผู้สั่งสอนวิชาความรู้ ครู
ต้นแบบมีคุณสมบัติ ๓ ประการ คือ ๑) สุวิชาโน ครูต้องมีความรู้ดีรู้จริงในเรื่องที่สอนและรอบรู้ในเรื่อง
อ่ืนๆ ที่อยู่รอบตัว ครูที่ดีต้องมีความรู้มากกว่าศิษย์ ๒) สุสาสโน  ครูต้องมีกลวิธีการสอน มีวิธีการ
ถ่ายทอดหลากหลายวิธีที่จะท าให้ผู้เรียนเข้าใจ สั่งสอนศิษย์ให้มีความรู้คู่คุณธรรมจริยธรรม   ๓)สุ
ปฏิปันโน  ครูต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ศิษย์จะเชื่อถือครูและยึดครูเป็น
แบบอย่าง ครูจึงเป็นแม่พิมพ์เสมือนเบ้าหลอมที่เด็กจะเห็นแบบอย่าง   ส่วนค าว่าวิทยากรเป็นผู้ทรง
ความรู้ความสามารถในศิลปวิทยาของตน สามารถถ่ายทอดให้ผู้รับการฝึกอบรมเกิดความรู้        
ความเข้าใจ ทัศนคติ จนสามารถท าให้ผู้เข้าอบรมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามวัตถุประสงค์ที่
ต้องการ จึงมีความแตกต่างระหว่างครูกับวิทยากร โดยครูเป็นให้การศึกษาในระบบ ผู้เรียนคือนักเรียน
หรือนักศึกษา ระยะเวลาในการเรียนการสอนใช้เวลานาน ถ้าสอนผิดสามารถแก้ตัวในการในต่อไป 
ส่วนวิทยากรให้การศึกษานอกระบบ ผู้เรียนเป็นผู้เข้ารับการอบรมเป็นกลุ่มที่ต้องการเรียนรู้ในเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง การอบรมอยู่ในช่วงเวลาจ ากัดสั้นๆ หลักสูตรยืดหยุ่นได้ มุ่งการเรียนรู้ ฝึกทักษะ เปลี่ยน
ทัศนคติมุ่งพัฒนาตนและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือน าความรู้ไปใช้ในการท างาน วิทยากรต้องมี
ความรู้ดี ความรู้จริง มีความสามารถ มีกลวิธีในการถ่ายทอดความรู้ในเวลาที่จ ากัด และสามารถสร้าง
บรรยากาศที่ดีในขณะให้การอบรมหรือบรรยาย 

                                                           
๔๔วิชัย  ปิติเจริญธรรม, ก้าวสู่สุดยอดวิทยากรมืออาชีพ, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท ฐานการพิมพ์ 

จ ากัด, ๒๕๕๑), หน้า ๑๓-๑๘. 
๔๕ยนต์  ชุ่มจิต, ความเป็นครู, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์โอเดียนสโตร์, ๒๕๕๓),  หน้า ๑๔๕-

๑๔๘. 
 



 
 

๙๗ 

๒.๒ หน้าที่ของวิทยากร   วิทยากรมีหน้าที่ส าคัญ  คือ ๑) ให้ความรู้  หมายถึง การให้
สาระเนื้อหาด้านความรู้  คือหลักเกณฑ์  ทฤษฎีให้แนวที่จะศึกษาหาความรู้เพ่ิม เติม  ๒) ให้ความ
เข้าใจ  วิทยากรจ าเป็นต้องมีเทคนิคและกลวิธีที่จะท าให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจในความรู้ที่ตนให้ด้วย
การอธิบาย  มีการยกตัวอย่าง  มีการทดลอง  หรือการสอบถาม  ๓) ให้เจตคติหรือทัศนคติ  หมายถึง  
ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อบุคคล  ต่อสถานการณ์หรือต่อความคิดอย่างใดอย่างหนึ่ง  วิทยากรต้อง
พยายามให้ผู้รับการอบรมเกิดเจตคติทางบวกหรือในทางที่ดี  ให้เป็นผู้มองโลกในแง่ดี  รู้จักให้อภัยใน
ความผิดพลาดของผู้อื่น  ให้มีความชื่นชมในความส าเร็จของผู้อื่น  โดยปราศจากความรู้สึกอิจฉาริษยา
๔) ให้ทักษะ  หมายถึง  ความช านาญ  ความเชี่ยวชาญ  ทักษะเป็นได้ทั้งทางกาย  ทางจิตใจ         
และทางสังคม  เช่น  เรียนวิธีท าขนม  แล้วสามารถน าความรู้ไปท าขนมรับประทานได้ วิทยากรจึงต้อง
ค านึงถึงการลงมือท าจริง  มีการทดลอง  สาธิต  หรือการแสดงจริงๆ  จนเกิดความช านาญ             
๕) ให้คุณธรรม  วิทยากรมีหน้าที่ท าคนให้เป็นคนดี  ให้ผู้เข้าอบรมเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ  
นั่นคือจะต้องพยายามท าให้เขาเป็นคนมีความรู้คู่กับมีคุณธรรม ได้แก่  การมีจริยธรรม  มีวินัย         
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน  มีความเกรงกลัวและละอายต่อการประพฤติชั่ว  เป็นการช่วย
สร้างสังคมได้ดียิ่งขึ้น ๖) สร้างบรรยากาศของการเรียนรู้เพ่ือจูงใจ  ส่งเสริม และเร่งเร้าให้ผู้เข้ารับการ
อบรมเกิดความสนใจที่จะเรียนรู้  รวมทั้งจัดประสบการณ์การเรียนรู้หลายรูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับการ
อบรมเข้าใจเนื้อหาที่เรียนมากยิ่งขึ้น  ๗) วิทยากรต้องเป็นผู้ถ่ายทอดข้อมูล  ความรู้  ความคิด       
และประสบการณ์ให้ผู้เข้ารับการอบรมเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและวิทยากรต้องมี
ทัศนคติที่ดีต่อผู้เข้ารับการอบรม ๘) วิทยากรจะต้องท าตัวเป็นต้นแบบ  เป็นแม่พิมพ์  หรือเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ผู้ เข้ารับการอบรม  เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการอบรมได้เห็นได้จดจ าและได้ท าตาม            
๙) วิทยากรจะต้องท าหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมโยงและประสานความคิด  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
สื่อความหมายสร้างความเข้าใจกับผู้เข้ารับการอบรมให้เข้าใจถูกต้องตรงกันพร้อมทั้งคอยชี้แนะและ
แก้ไขปัญหาของกลุ่มในบางโอกาส  เพราะกระบวนการเรียนรู้โดยอาศัย  วิธีการเรียนจากกิจกรรม
กลุ่มสัมพันธ์เป็นไปในลักษณะที่กลุ่มจะต้องแสดงความคิดเห็นและท างานร่วมกันเป็นทีม๔๖  

ดังนั้น “การเป็นวิทยากรนั้นใครๆ บางคนก็เป็นได้แต่การเป็นวิทยากรมืออาชีพ อาจ
เป็นไปได้ส าหรับใครๆ บางคนเท่านั้น” การเป็นวิทยากรนั้นเป็นการแสดงความสามารถทั้งทาง
ศาสตร์และศิลป์ ศิลปะที่ส าคัญที่สุด ละเอียดอ่อนที่สุด ฝึกหนักที่สุด คือ การถ่ายทอดสรรพศาสตร์
ต่างๆ ทั้งที่เป็นองค์ความรู้ แนวคิด ค่านิยม บทเรียน สื่อสารให้ผู้ฟังโดยผ่านการพูด การแสดงออก
ของวิทยากรหรือการปฏิบัติกิจกรรมให้เกิดความเร้าใจ เวทีที่จัดว่าหินส าหรับวิทยากรคือ ความ
หลากหลายของกลุ่มผู้ฟัง เช่น ความแตกต่างด้านวิชาชีพ ความรู้ ประสบการณ์ ค่านิยม ศาสนา อายุ 
                                                           

๔๖สมปราชญ์  อัมมะพันธ์ุ, วิทยากรต้องรู้, (กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ที่โอ.เอส. พริ้นติ้ง เฮาส์, ๒๕๔๗), 
หน้า ๔. 



 
 

๙๘ 

ยิ่งมีความแตกต่างยิ่งต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ หลีกเลี่ยงการใช้ถ้อยค าที่ยกมาเปรียบเปรย หรือยกมา
เป็นข าขัน อาจจะมองว่าเป็นการดูหมิ่นสิ่งที่เคารพนับถือ เชื้อชาติ เพศ ผิวพรรณ วรรณะ วิทยากร
หลายท่านอาจเคยได้รับบทเรียนเหล่านี้๔๗ 

วิทยากรการฝึกอบรมจะท าให้เกิดการเรียนรู้ในการฝึกอบรม  หรือช่วยให้การจัดฝึกอบรม
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด  ซึ่งหน้าที่ส าคัญ  ดังนี้  ๑) จัดเตรียมหลักสูตรการ
ฝึกอบรม  ก าหนดเป้าหมาย  ปรัชญาของการฝึกอบรม  และก าหนดรายละเอียดของเนื้อหาในการ
ด าเนินการฝึกอบรม  ๒) จัดเตรียมโปรแกรมการฝึกอบรม  ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมและน าข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์  ในการเตรียมโปรแกรมการฝึกอบรมจะต้อง
เป็นไปอย่างละเอียดและรอบครอบ  รวมทั้งจัดเตรียมทีมงานให้มีความพร้อมในการที่จะเป็นวิทยากร
ฝึกอบรม   ๓) จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่จ าเป็นจะต้องใช้  เพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การฝึกอบรม  เช่น  วิดีโอโปรเจคเตอร์  เครื่องฉายภาพทึบแสง  แผ่นใสสี  สไลด์  ๔) ประสานงานใน
เรื่องการจัดเตรียมงาน  เตรียมความพร้อมทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการในการจัดฝึกอบรม    
เพ่ือความสะดวกและราบรื่นในการด าเนินการตามโครงการ  เช่น  สถานที่  อาหาร  ระบบ ไฟฟ้า  
แสง  สี  เสียง   ๕) ร่วมปรึกษาหารือ  กับทีมงาน  เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ  ช่วยให้สมาชิกผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจ  บรรลุผลตาม
จุดมุ่งหมายที่ตั้งเอาไว้ซึ่งวิทยากรจะต้องด าเนินการดังต่อไปนี้   

๕.๑) สร้างบรรยากาศการเรียนรู้   วิทยากรการฝึกอบรมจะต้องเป็ นผู้ที่สร้าง
บรรยากาศเพ่ือจูงใจ ส่งเสริมและเร่งเร้าให้สมาชิกเกิดความสนใจที่จะเรียนรู้  รวมทั้งจัดประสบการณ์
การเรียนรู้หลายรูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับการอบรมเกิดความเข้าใจเนื้อหาที่เรียนมากยิ่งขึ้น 

๕.๒) วิทยากรจะต้องเป็นผู้ที่ถ่ายทอดข้อมูล  ความรู้  ความคิด  ประสบการณ์      
ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในฐานะนักวิชาการเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมและวิทยากรจะต้องมีทัศนคติที่ดีต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้วย 

๕.๓) วิทยากรจะต้องท าตัวเป็นต้นแบบ  เป็นแม่พิมพ์หรือเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เข้า
รับการฝึกอบรม  สิ่งใดที่วิทยากรต้องการให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประพฤติปฏิบัติ  วิทยากรควร
ประพฤติปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างด้วย  เพื่อความศักดิ์สิทธิ์ในเชิงวิชาการ 

๕.๔) วิทยากรจะต้องท าหน้าที่เป็นตัวกลาง  เชื่อมโยงและประสานความคิด เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการสื่อความหมายในการสร้างความเข้าใจกับผู้เข้ารั บการฝึกอบรมได้เข้าใจถูกต้อง
ตรงกัน พร้อมทั้งคอยชี้แนะและแก้ปัญหากลุ่มในบางโอกาส  เพราะกระบวนการเรียนรู้โดยอาศัย

                                                           
๔๗สุวิทย์   มูลค า, ครบเคร่ืองเร่ืองวิทยากรเล่ม ๓, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท ที.พี.พริ้นท์  จ ากัด

,๒๕๔๕), หน้า ๒๐-๒๑. 
 



 
 

๙๙ 

วิธีการเรียนรู้จากกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เป็นไปในลักษณะที่กลุ่มจะต้องแสดงความคิดเห็นและท างาน
ร่วมกันเป็นทีม 

๖) เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการในการฝึกอบรม  วิทยากรจะต้องท าหน้าที่ประเมินผลการ
ฝึกอบรมว่าบรรลุเป้าหมายมากน้อยเพียงใด  และแจ้งผลการประเมินให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้
ทราบด้วย๔๘ 

๒.๓ บทบาทของวิทยากร  วิทยากรที่จะให้การฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตรหรือแต่ละ
โครงการย่อมมีบทบาทหลากหลายบทบาทแตกต่างกันไป  เมื่อรับบทบาทใดก็ต้องแสดงบทบาทนั้นให้
สมจริง  เหมือนกับการแสดงละครนักแสดงที่ดีจะต้องตีบทให้แตก วิทยากรมีหลายบทบาท  คือ 

๑) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ  บทบาทนี้วิทยากรจะต้องท าตัวให้เป็นผู้มีบุคลิกภาพดี  น่ารัก      
น่าศรัทธา  น่าประทับใจ  แต่งตัวให้ดูภูมิฐาน  พูดจาให้น่าเชื่อถือ  แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีความรอบรู้  
ปราดเปรื่อง รู้จริง และด ารงตนให้ควรแก่การยกย่อง 

๒) เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง  วิทยากรจะต้องเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์  ต้องสรรหา
แนวคิดใหม่ๆ  ตัวอย่างใหม่ๆ  ที่ทันเหตุการณ์  สามารถวิเคราะห์แยกแยะปัญหาต่างๆ ได้ถูกต้องมี
เหตุมีผลในเรื่องราวที่พูดถึง  ไม่พูดอะไรลอยๆ  ไม่สันนิษฐานอย่างเพ้อฝัน  

๓) เป็นผู้ฝึกอบรมหรือผู้สอน  วิทยากรต้องมีความรู้ดี  มีความสามารถในการถ่ายทอด
ความรู้ให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจได้ง่าย เข้าใจได้เร็ว  วิทยากรจึงต้องมีกลวิธีในการสื่อสารได้เป็นอย่างดีมี
วิธีการหลากหลายรูปแบบที่จะท าให้ผู้เข้าอบรมได้รับทั้งสาระและความสนุกสนานไปด้วย 

๔) เป็นที่ปรึกษา บางครั้งวิทยากรต้องแสดงบทบาทในฐานะเป็นที่ปรึกษา เช่น ในการ
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาท่ีจะจบหลักสูตร  เชิญวิทยากรมาแนะแนวการศึกษาต่อหรือการสมัครงานตอนนี้
วิทยากรคือผู้ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาแก่ผู้เข้าฟัง 

๕) เป็นผู้บังคับบัญชา  บางครั้งมีการเชิญผู้บังคับบัญชาเป็นวิทยากร  เพ่ือให้ค าแนะน าใน
การปฏิบัติงานหรือให้ความรู้เกี่ยวกับหน่วยงาน  วิทยากรต้องแสดงบทบาทเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณธรรมมี
ความยุติธรรม  มีเมตตาปราณี  มองโลกในแง่ดี  ยิ้มแย้มแจ่มใส  ท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาบังเกิดความ
เคารพรัก เกิดความศรัทธามากกว่าเกิดความกลัว 

๖) เป็นนักแสดง  บางครั้งวิทยากรต้องใช้บทบาทของนักแสดง  นักร้อง นักเล่านิทานนัก
พูด  เพ่ือท าให้บรรยากาศการถ่ายทอดความรู้เป็นไปด้วยดี สนุกสนาน สร้างความเป็นกันเอง สร้าง
ความร่วมมือ  สร้างมนุษยสัมพันธ์  วิทยากรจ าเป็นต้องแสดงบทบาทให้สอดคล้องกับกิจกรรมนั้นๆ 

บทบาทส าคัญของวิทยากรแบ่งออก ๓ ประการ คือ ๑) “ตามความคาดหวัง”         
โดยคาดหวังของเจ้าของโครงการและตามความคาดหวังของผู้เข้าอบรม ซึ่งผู้อบรมคาดหวังว่าจะได้
                                                           

๔๘สุวิทย์  มูลค า, ครบเคร่ืองเร่ืองวิทยากร เล่ม ๑, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท ที.พี.พริ้นท์  จ ากัด, 
๒๕๔๕),  หน้า  ๓๕-๓๗. 



 
 

๑๐๐ 

วิทยากรที่มีบุคลิกภาพดี  มีความรู้ดี  มีกลวิธีถ่ายทอดดี  ให้ความรู้ทักษะที่น าไปใช้ประโยชน์          
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสร้างบรรยากาศในการอบรมได้ดี   ๒) “ตามหน้าที่”  วิทยากรมีหน้าที่ให้ผู้
เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ เกิดทักษะ เปลี่ยนแปลงทัศนคติไปในทางที่ดี ตามที่วิทยากรและ
หลักสูตรวางจุดหมายไว้ ซึ่งก่อนให้การอบรมวิทยากรต้องเตรียมตัวถามตนเองว่า เรื่องที่พูด “วิทยากร
ถนัด รู้ดี พูดได้ พูดเพ่ือเป้าหมายอะไร” พูดให้ใครฟังวิทยากรต้องค านึง “กลุ่มอาชีพ เพศ  วัย  
จ านวน  ระดับการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม” วิทยากรต้องค านึงกาลระยะเวลาในการบรรยาย 
ช่วงเวลาเช้า บ่าย เย็น พูดในโอกาสอะไร  วิทยากรต้องค านึงถึงเทศะสถานที่ คือ ขนาดของห้อง
ประชุม จ านวนผู้ฟัง ลักษณะของการนั่ง ระบบเสียง ความเย็นร้อนของห้องประชุม และเครื่องมือ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการบรรยาย วิทยากรต้องค านึงถึงจุดมุ่งหมายของการอบรมเพ่ือให้ความรู้ เพ่ือฝึก
ทักษะ เพื่อสร้างทัศนคติ  ก่อนการอบรมวิทยากรต้องเตรียมเนื้อหาให้เหมาะสมกับเวลาและระดับของ
ผู้ฟัง เช่น กลุ่มผู้ใหญ่ กลุ่มพยาบาล กลุ่มต ารวจ กลุ่มหัวหน้า กลุ่มปฏิบัติการ  ขณะการอบรมวิทยากร
ต้องสังเกตสิ่งต่างๆ รอบๆตัวเพื่อจะได้ปรับเปลี่ยนกลวิธีการถ่ายทอดความรู้ให้เหมาะสม วิทยากรต้อง
สังเกตความสนใจของผู้เข้ารับอบรม ดูบรรยากาศของการอบรม ส่วนหลังการอบรม วิทยากรควร
ได้รับการประเมินตนเองเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาในครั้งต่อไป  ๓) “ตามหลักจริยธรรม” วิทยากรต้อง
ท าตัวให้เหมาะสมกับที่ชื่อว่าเป็นวิทยากร นั่นคือจะต้องเป็นผู้มีจรรยาบรรณ มีคุณธรรม มีมนุษย
สัมพันธ์ต่อผู้เข้าอบรม จะต้องรู้จริงในเรื่องบรรยาย ถ่ายทอดด้วยความตั้งใจจริง มีความเมตตากรุณา  

ดังนั้น  บทบาทวิทยากรในการฝึกอบรมมีบทบาทหลักในการท ากิจกรรมเพ่ือให้ผู้เข้า
อบรมได้รับความรู้  ประสบการณ์  ทักษะตามที่เขาต้องการ และสามารถน าสิ่งที่ เรียนรู้ไปประยุกต์   
ใช้ แต่ “บทบาทหลักของวิทยากรควรเป็นผู้ประสานและเป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เข้าอบรม วิทยากร
ต้องเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้มากกว่าจะเป็นเพียงครูผู้สอน” วิทยากรจึงต้องบทบาท
ดังนี้ ๑) สร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียนรู้และส่งเสริมให้ผู้เข้าอบรมรู้จุดหมายของการเรียนรู้         
๒)สามารถจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เข้าอบรมและจัดหาทรัพยากรการเรียนรู้
ให้กับผู้เข้าอบรม ๓)ยอมรับฟังผู้เข้าอบรมเพ่ือเรียนรู้ไปด้วยกันและให้ทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
เรียนรู้  ๔)มีปฏิภาณไหวพริบเมื่อเกิดปัญหาต้องตื่นตัวอยู่เสมอ 

๒.๔  คุณสมบัติของวิทยากร วิทยากรมีส่วนส าคัญในการดึงดูดให้ผู้เข้ารับการอบรม
สนใจเกิดความรู้ เกิดทักษะ เกิดทัศนคติและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม วิทยากรจึงควรมีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้ ๑) มีความรู้ดี  ในเรื่องที่บรรยาย  รู้จริง  รู้ละเอียด  และรู้ ลึกซึ้ง  มีความรู้รอบตัวดี  
ความรู้ทั่วไปนอกเหนือจากเรื่องที่บรรยาย ความรู้นั้นต้องมีหลักฐานมีเหตุผลสามารถอ้างอิงได้       
๒) มีความสามารถ   วิทยากรสามารถวิเคราะห์ปัญหาได้  เชื่อมโยงความคิดได้  แก้ปัญหาเฉพาะหน้า
ได้ดีเช่น เกิดไฟฟ้าดับจะท าอย่างไรหรือถ้ามีผู้ถามขึ้นกลางคันจะท าอย่างไร  สามารถคุมสถานการณ์
และควบคุมอารมณ์ได้  ๓) มีความพร้อม  เตรียมตัวพร้อมเตรียมเรื่องพร้อมพร้อมที่จะบรรยายและ



 
 

๑๐๑ 

เตรียมพร้อมในเรื่องอ่ืนๆ เช่น เอกสารประกอบการฝึกอบรมพร้อม  วัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นต้องใช้
ประกอบการฝึกอบรม  ข้อมูลประกอบการตอบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับประเด็น  ๔) มีมนุษยสัมพันธ์   
วิทยากรต้องยิ้มแย้มแจ่มใส  อารมณ์ดี  มองสบตาผู้ฟังให้ทั่ว   มีความเป็นกันเองกับผู้ฟัง จ าชื่อผู้ฟังได้ 
ไม่ต าหนิผู้ฟัง และพูดเข้าใจง่าย ชัดเจน  สุภาพอ่อนโยน  มีจังหวะลีลาน่าประทับใจ   ๕) มีความ
เข้าใจหลักจิตวิทยาการเรียนรู้  วิทยากรรู้ว่าผู้ฟังวัยอะไร  สนใจอะไร  ต้องการอะไร  รู้ว่าบรรยากาศ
อย่างไรผู้ ฟังจึงจะสนใจ รู้จักวิธีการสร้างเทคนิคการจูงใจ  ๖) มีประสบการณ์  วิทยากรต้อง
ประสบการณ์ตรง  ซึ่งได้จากการได้พบได้ท าได้สัมผัสของจริง และประสบการณ์รอง  ได้จากการอ่าน
การฟังการสังเกต วิทยากรต้องพยายามแสวงหาประสบการณ์ทั้งสองอย่าง  ซึ่งประสบการณ์นั้นเป็น
จริง  เป็นเรื่องสร้างสรรค์และมีหลักฐานอ้างอิงได้  ๗) มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้   วิทยากร
นอกจากมีความรู้ดีแล้วจะต้องมีความสามารถถ่ายทอดความรู้ดีด้วย  ได้แก่ การถ่ายทอดความรู้ได้
เข้าใจแจ่มแจ้ง มีศิลปะในการถ่ายทอด  พูดแล้วผู้ฟังประทับใจในวิธีการพูด วิธีการถ่ายทอดความรู้  
สร้างกระบวนการถ่ายทอดเป็นสองทางไม่ใช่พูดอยู่คนเดียว  ควรให้ผู้ฟังได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น
ร่วมด้วย  ๘) มีมารยาท   วิทยากรต้องมีมารยาทในการพูดในการแสดงออก  สุภาพ  อ่อนน้อม       
มีมารยาทในการแต่งกายเหมาะสมกับบุคคล  สถานที่  และโอกาส เป็นผู้ที่ตรงต่อเวลาไม่ควรพูดให้
เกินกว่าเวลาที่ได้รับการก าหนด  ๙) มีเจตคติที่ดีต่อเรื่องที่ให้การอบรม  ซึ่งเป็นทั้งคุณสมบัติและ
จรรยาบรรณของวิทยากรด้วย  ได้แก่  มีความคิดสร้างสรรค์ในเรื่องที่รับผิดชอบให้บรรยาย  มีความ
ชื่นชมในเรื่องนั้น และมีตัวอย่างในทางประทับใจในแง่บวกมาประกอบเรื่องบรรยาย   ๑๐) มีสุขภาพดี  
วิทยากรไม่ง่วงเหงาหาวนอน  ยืนไอ  หรือจามขณะพูด  เพราะถ้าวิทยากรมีสุขภาพไม่ดี  อาการจะ
แสดงออกทางสีหน้า  ดวงตา น้ าเสียง และร่างกาย  โดยภาพรวมจะท าให้ผู้ฟังเกิดความร าคาญ     
ขาดความสนใจในเรื่องที่พูด 

วิทยากรเป็นหัวใจส าคัญที่จะท าให้การอบรมสัมฤทธิผลหรือล้มเหลว เพราะบทบาทในการ
จัดกระบวนการเรียนการสอนอยู่ที่วิทยากร คนทุกคนเป็นวิทยากรได้ แต่จะเป็นวิทยากรได้ดีหรือไม่
เพียงใดขึ้นอยู่กับการฝึกฝน การพัฒนาตนเองให้ความรู้ ความสามารถ ทักษะ  บุคลิกภาพและ
คุณลักษณะที่ดี การจะเป็นวิทยากรที่ดีจะต้องมีบุคลิกภาพที่ดี มีทัศนคติที่ดีต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม   
มีทักษะในการฟังสามารถอ่านใจคนสังเกตความต้องการ  มีกลวิธีหลากหลายในการถ่ายทอด          
มีปฏิภาณไหวพริบดีเยี่ยม  เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล และสามารถวิเคราะห์เชื่อมโยง
ความคิดได้ดี 

๒.๕ ภารกิจและความรับผิดชอบของวิทยากร  วิทยากรที่จะให้กับอบรมนั้น จะต้องสวม
วิญญาณเป็นทั้ งครูและนักพูดไปในขณะเดียวกัน ในความเป็นครูวิทยากรต้องพยายามจัด
ประสบการณ์ต่างๆ เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมเกิดการเรียนรู้ วิทยากรจึงมีภารกิจเป็นกระบวนการ ดังนี้     
๑) “ภารกิจและความรับผิดชอบก่อนการฝึกอบรม” วิทยากรต้องศึกษาข้อมูลของผู้เข้ารับการอบรม



 
 

๑๐๒ 

ว่า ผู้เข้าเป็นใคร จ านวน  อาชีพ การศึกษา  ศาสนา ความต้องการของผู้จัดอบรม เพ่ือให้รู้เขารู้เรา 
ศึกษาหัวข้อการบรรยายเตรียมการสอน เตรียมสื่อเตรียมกิจกรรมให้เหมาะสม เตรียมเอกสาร
ประกอบการบรรยาย เตรียมอุปกรณ์การบรรยาย เตรียมการทดลองการท ากิจกรรมเพ่ือให้กิจกรรม
สอดคล้องกับเนื้อหาเวลา   ๒) “ภารกิจและความรับผิดชอบระหว่างการฝึกอบรม” วิทยากรต้อง
สร้างบรรยากาศให้เป็นกันเองตั้งแต่เริ่มต้น ปูพ้ืนฐานของเรื่องให้เข้าใจชี้ให้เห็นความส าคัญ เสนอเรื่อง
ไปตามล าดับขั้นตอน เอาใจใส่ผู้เข้าอบรมทุกคนโดยเสมอภาค ให้โอกาสในการซักถามอภิปรายตาม
สมควร และสรุปทบทวนเรื่องที่ชัดเจนทุกครั้ง  ๓) “ภารกิจและความรับผิดชอบหลังการฝึกอบรม” 
วิทยากรต้องมีการประเมินการบรรยายประเมินกิจรรม มีการติดตามผู้เข้าอบรมว่าสามารถนความรู้ไป
ใช้ได้จริง และประมวลความบกพร่องเพ่ือการปรับปรุงครั้งต่อไป   โดยวิทยากรในกระบวนการสื่อสาร
ฝึกอบรมจะต้องค าถึง ๔ ประการ คือ ๑) “วิทยากรกับการท าความเข้าใจผู้เข้าอบรม”  วิทยากรต้อง
รู้จักผู้เข้าอบรมว่าเป็นใคร ต าแหน่งการท างาน จ านวน ระดับความรู้  เพศ  พ้ืนฐานทางสังคม       
เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล   ๒) “วิทยากรกับการกระท าต่อเนื้อหาสาระ” วิทยากรต้อง
วิเคราะห์ความต้องการผู้เข้าอบรม วิเคราะห์วัตถุประสงค์เป้าหมายการอบรม เลือกเนื้อหาให้
เหมาะสมกับการอบรม ออกแบบเนื้อหากิจกรรม รูปแบบวิธีการ  และทดลองใช้กิจกรรมเพ่ือ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์พร้อมการประเมินเนื้อหา   ๓) “วิทยากรกับการเลือกช่องทางสื่อการ
ฝึกอบรม”  วิทยากรต้องวิเคราะห์หัวข้อ ระยะเวลา วิธีการอบรม เหมือนการส่งสินค้าไปยังจุดหมาย 
สิ้นค้าประเภทใด น้ าหนักเท่าใด ควรส่งทางบก ทางน้ า ทางอากาศ ๔) “วิทยากรกับการถ่ายทอด
เนื้อหาสาระ”  วิทยากรใช้การพูดการเขียนและกิจกรรมเพ่ือการถ่ายทอด  วิทยากรต้องฝึกการใช้
ภาษาท่ีเข้าใจง่าย กิจกรรมที่ทุกคนสามารถเรียนรู้ร่วมกันได้แต่จะมีความต่างศาสนาต่างความเชื่อ    

๒.๖ กระบวนการเป็นวิทยากร   การเป็นวิทยากรเป็นกระบวนการต่อเนื่อง มีการเรียนรู้ 
ฝึกฝน ผู้ต้องการเป็นวิทยากรต้องปฏิบัติตามข้ันตอนต่างๆ ตามแผนภาพต่อไปนี้  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพที่ ๒.๒  ขั้นตอนการเรียนรู้ ฝึกฝน การเป็นวิทยากร 

เก็บสะสมความรู ้ วิทยากร สาร/สื่อ ผู้เข้าอบรม เป้าหมาย 

เปลี่ยนแปลง

พฤติกรรม 

บุคลิกภาพ 
ความรู้ 

ความคิด 
ความสามารถ 

ความถนัด 

ความรู้ 
ทักษะ 
เจตคติ 

อ่าน 

ฟัง 

สังเกต 

กระท า 

การพูด-การเขียน 

การใช้สื่อ 

การใช้กิจกรรม 



 
 

๑๐๓ 

๑) การเก็บสะสมความรู้    วิทยากรไม่ควรท าตัวเป็นแก้วน้ าที่เต็มแก้ว หลงตนเองว่ามี
ความรู้ยอดเยี่ยม ไม่ยอมเก็บสะสมความรู้ใหม่เพ่ิมเติม เพราะความรู้ย่อมมีการพัฒนา ก้าวหน้าและมี
การเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ วิธีการเก็บสะสมความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ ต้องอาศัย ๑)“การอ่าน”  
เป็นวิธีที่เหมาะสมแก่การแสวงหาความรู้ เพราะความรู้ส่วนใหญ่มักจะอยู่ในหนังสือและสิ่งพิมพ์ 
วิทยากรต้องรู้จักวิธีการใช้ห้องสมุด รู้จักวิธีการค้นคว้า รู้จักเลือกเอกสารให้ตรงตามความต้องการ   
เช่น อ่านเพ่ือเก็บใจความส าคัญ อ่านเพ่ือทราบเรื่องราว  อ่านเพ่ือวิเคราะห์วิจารณ์  ๒)“การฟัง” 
เป็นการเพ่ิมสติปัญญาความรอบรู้ที่ง่าย เพราะคนอ่ืนเป็นคนมาพูดให้เราฟัง วิทยากรที่ดีต้องเป็นนัก
ฟังที่ดี รู้ว่าเมื่อใดควรพูดเม่ือใดควรฟัง ฟังแล้วรู้จักจับประเด็น แล้วจดบันทึกเพ่ือกันลืม และรู้จักเลือก
น าสิ่งที่ได้ฟังไปใช้ให้เป็นประโยชน์  ๓)“การดูและสังเกต”  วิทยากรควรฝึกตนให้เป็นคนช่างสังเกต 
สนใจทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัว  เมื่อเห็นสิ่งใดเป็นประโยชน์ควรจดบันทึก สิ่งที่สงสัยพยายามหา
ข้อมูล ซักถามหรือทดลองเพ่ือให้ได้ข้อสรุปที่ถูกต้อง ๔)“การกระท า” การลงมือกระท าด้วยตนเอง 
วิทยากรจะได้ความรู้และประสบการณ์ที่สมบูรณ์  วิธีการสะสมความรู้และประสบการณ์ เป็นวิธีการที่
ดีที่สุดที่จะท าให้วิทยากรมีข้อมูลหรือวัตถุดิบเก็บไว้ในคลังสมอง  เหมือนการเก็บสะสมอาหารไว้ใน
ตู้เย็น เมื่อใดต้องการท าอาหารก็สามารถเลือกอาหารดิบเหล่านั้นมาปรุงเป็นอาหารส าเร็จรูปที่จะน าไป
ให้ผู้อื่นบริโภคต่อไป   

๒) ทุนส าหรับวิทยากร   วิทยากรย่อมมีความรู้เดิมเป็นทุนแต่วิทยากรที่มีหัวก้าวหน้า
ต้องพยายามหมั่นเก็บสะสมความรู้เพ่ิมเติมอยู่เสมอ เพ่ือท าให้ได้รับความรู้ใหม่ๆ  ที่ทันสมัยมา
ผสมผสานกับความรู้เดิมที่มีอยู่ ท าให้วิทยากรสามารถน าความรู้มาพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ดังนี้   
๑) บุคลิกภาพ  วิทยากรสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีบุคลิกภาพดี วางตัวได้เหมาะสมกับการที่จะ
ท าหน้าที่เป็นวิทยากร คือ ผู้สอน ผู้ถ่ายทอดความรู้  ผู้มีการพูดที่ดี  ๒) ความรู้  จากการเก็บสะสม
ข้อมูลความรู้อย่างสม่ าเสมอจะท าให้วิทยากรได้รับความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ ท าให้เกิดความรู้จริง รู้ลึก   
รู้รอบ  เหมือนกับมีอาหารสดนานาชนิดอยู่ในคลังสมอง เมื่อต้องการใช้วิทยากรสามารถน าความรู้มา
ปรุงเป็นอาหารสมองเสนอให้แก่ผู้รับประทาน  ๓) ความคิด  กระบวนการคิดของมนุษย์เป็น
กระบวนการใช้สมองเพ่ือพัฒนามโนภาพใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นในระบบการรับรู้ของมนุษย์ วิทยากรควรมี
ความคิด ทัศนคติ วิสัยทัศน์ที่กว้างไกล แปลกใหม่ มีมุมมองที่น่าสนใจ เพ่ือน าไปถ่ายทอดให้เข้ารับ
การอบรม  ๔) ความสามารถ  วิทยากรต้องเป็นผู้มีความสามารถและกลวิธีต่างๆ ที่จะน าความรู้ไปใช้
ถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  ๕) ความถนัด  วิทยากรควรพิจารณาเลือก
ความรู้ที่สะสมมาไปใช้ให้เหมาะสมตามความสนัดของตน บางเรื่องบางอย่างแม้จะเป็นสิ่งที่ดีมี
ประโยชน์ แต่ถ้าตัววิทยากรไม่ถนัดก็ไม่ควรน าไปใช้เพราะจะท าให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดี  วิทยากร
จึงท าหน้าที่ด้วยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับเนื้อหาสาระมากที่สุด วิทยากรจะต้องใช้สื่อส าหรับ
เพ่ือการถ่ายทอดความรู้ ๓ วิธี คือ ๑) การพูดการเขียน  วิทยากรจะเลือกภาษาพูด ภาษาท่าทาง  



 
 

๑๐๔ 

ภาษาเขียนเป็นสื่อน าความรู้ถ่ายทอดให้แก่ผู้เข้าอบรม  ๒) การใช้สื่อ วิทยากรต้องมีความถนัดในการ
ใช้สื่อธรรมชาติ สื่อของจริง สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อผสม สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น พาเวอร์พ้อยส์  วีดิทัศน์ 
ภาพยนตร์  คลิปโฆษณา เป็นต้น  ๓) การใช้กิจกรรม  เป็นการให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ปฏิบัติจริงใน
การท ากิจกรรมเพ่ือน าไปสู่การเรียนรู้ เช่น การแสดงบทบาทสมมุติ  การสาธิต  การปฏิบัติการ 
(Workshop) การแสดงละคร การทัศนศึกษา วิทยากรจะต้องเลือกใช้วิธีการแบบใดเพ่ือเป็นสื่อไปท า
ให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจเกิดความรู้ เกิดทัศนคติที่ดี เกิดทักษะจนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
แต่ก็ต้องค านึงถึงผู้เข้ารับการฝึกอบรม  

๓) กระบวนการวิทยากรตามหลักการสื่อสาร   กระบวนการเป็นวิทยากรนั้นถือว่า
ส าคัญ เพราะเมื่อวิทยากรเก็บสะสมความรู้ หาประสบการณ์ ฝึกฝนจนเกิดความช านาญแล้ว วิทยากร
สามารถน าความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักการสื่อสารของ เดวิด เบอร์โล ดังนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภาพที่  ๒.๓  หลักการสื่อสารของ เดวิด เบอร์โล 
 

วิทยากรจึงต้องยึดหลักการสื่อสารของ เดวิด เบอร์โล  คือ S-M-C-R-E โดยอธิบายความ
ว่า S คือ Sender เป็นผู้ส่งสาร หมายถึง วิทยากร M คือ Message เป็นสารหมายถึง เนื้อหาสาระ
เรื่องราวที่วิทยากรถ่ายทอดให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมให้เกิดความรู้   ทักษะ ทัศนคติ   C คือ Channel 
เป็นสื่อช่องทางหมายถึง สื่อที่วิทยากรจะน าไปถ่ายทอดความรู้ ได้แก่ การพูด การใช้สื่อ การใช้
กิจกรรม R คือ Receiver เป็นผู้รับสาร หมายถึง ผู้เข้ารับการฝึกอบรม และ E คือ Effectเป็น
ปฏิกิริยาตอบสนอง หมายถึง ผลที่ได้รับหลังจากการรับสาร หรือการฝึกอบรม ได้แก่ การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม 

๒.๗  การเตรียมตัวเป็นวิทยากร   การเป็นวิทยากรที่ดีได้นั้น จะต้องมีการเตรียมตัว
หลายอย่าง ดังนี้  ๑) ใฝ่ศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ ด้วยการสังเกต ดู  อ่าน ฟัง สนทนากับผู้อ่ืน
หลากหลายวิชาชีพ เอาไว้เป็นวัตถุดิบเก็บข้อคลังสมอง ๒) เป็นนักฟังที่ดี เพ่ือเก็บสะสมและ

S R M C 

(วิทยากร)      (สาร) 
- ความรู้ 
- ทักษะ 

- ทัศนคติ 

     (สื่อ) 
- การพูด 

- การใช้สื่อ 

- การใช้กิจกรรม 

E 

(เปลี่ยนพฤติกรรม) 

(ผู้เข้าอบรม) 



 
 

๑๐๕ 

แลกเปลี่ยนความรู้จากผู้ อ่ืน จดค าพูด  หรือความคิดที่ดีๆ เอาไว้เป็นวัตถุดิบเก็บเข้าคลังสมอง        
๓)มีความสุขในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่คนอ่ืน ๔) ยอมรับฟังค าต าหนิ หรือวิจารณ์ของผู้อ่ืน ๕) รู้จัก
พัฒนาตนเองอยู่เสมอ ๖) เป็นตัวของตัวเอง มีความมั่นใจทุกครั้งที่ท าหน้าที่เป็นวิทยากร  บางคนมอง
ว่าวิทยากรเกิดจากพรสวรรค์ บางคนเชื่อว่าเกิดมาจากพรแสวง ด้วยการศึกษา  ทดลอง  ปฏิบัติ      
แต่วิทยากรที่ดีควรรู้จักเทคนิคในการเตรียมตัว อันกระท าได้หลากหลายวิธี คือ ๑) การหาข้อมูลโดย
วิธีต่าง ๆ เช่น อ่านต าราหนังสือหลายประเภท ฟังจากคนอ่ืน ศึกษาจากวีดิทัศน์ สัมภาษณ์สนทนากับ
บุคคลอาชีพต่างๆ ฝึกเป็นคนสังเกต ๒) เก็บสะสมข้อมูล  โดยจดและจัดอย่างเป็นระบบ หมวดหมู่  
ประเภท เพ่ือสะดวกในการเลือกน ามาใช้ เช่น ประเภทเพลง นิทาน  ค ากลอน เกม ปริศนาค าทาย 
เป็นต้น  ๓) พิจารณาข้อมูลแต่ละประเภทที่จะเลือกน าไปใช้ให้สอดคล้องกับเรื่องที่จะน าเสนอ ฝึก
ดัดแปลง ปรับปรุง หักมุม เพ่ือให้เกิดความเหมาะสม  ๔) ฝึกการน าเสนอ โดยเล่าให้เพ่ือนหรือกลุ่ม
เล็กๆ เริ่มเล่าให้เด็กฟัง ต้องพยายามสร้างมุข ใช้ศิลปะการหักมุม ใช้น้ าเสียงหนักเบา กิริยาท่าทาง
ประกอบการเล่าเรื่อง ใช้สีหน้า ลีลา ระวังการเล่าต้องพิจารณาผู้ฟังว่าเป็นใคร วัย สถานการณ์ โอกาส 
สถานที่  

การเตรียมความพร้อมของวิทยากรจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญเพ่ือให้ถ่ายทอดความรู้และทักษะ
เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ  วิทยากรควรมีการเตรียมการที่ดี วิทยากรควรเตรียมการให้พร้อมการ
บรรยาย ดังนี้ ๑) เรื่องและวัตถุประสงค์ของการถ่ายทอดความรู้  วิทยากรต้องทราบให้แน่ชัดว่าผู้ฟัง
ต้องการเรียนรู้อะไรเป็นเรื่องหลัก ขอบเขต จุดมุ่งหมาย วิทยากรต้องท าความเข้าใจเพ่ือเตรียมเรื่องให้
ตรงกับความต้องการของผู้ฟัง  ๒) ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผู้ฟัง เช่น จ านวน ระดับการศึกษา อายุ  เพศ 
ทัศนคติ  ศาสนา  วัฒนธรรม ประสบการณ์  การเมือง  ๓) วันเวลาระยะเวลา  วิทยากรต้องทราบเพ่ือ
เตรียมเนื้อหาให้พอดีกับเวลาและสิ่งส าคัญวิทยากรต้องตรงเวลา  ๔) สถานที่สภาพแวดล้อม  วิทยากร
ต้องค านึงล่วงหน้าสถานที่อบรมไม่มีเสียงรบกวน อากาศถ่ายเทสะดวก ไม่ร้อนหรือเย็นเกินไป 
วิทยากรและผู้ฟังสามารถมองกันเห็น สถานที่นั่งเพียงพอกับจ านวนผู้ฟัง  ๕) การใช้โสตทัศนูปกรณ์
หรือสื่อการสอน  วิทยากรควรจัดเตรียมโสตทัศนูปกรณ์ที่จ าเป็นต้องใช้ในการบรรยายให้พร้อม      
เช่น โปรเจคเตอร์  คอมพิวเตอร์ ไวท์บอร์ด ปากกาเมจิ  เป็นต้น เพ่ือให้เหมาะสมกับเนื้อหาและ
สะดวกต่อการใช้   ดังนั้น การเลือกวิทยากรในการอบรมขององค์กรต่างๆ องค์กรมีหลักในการเลือก
วิทยากร ดังนี้  ๑) มีความรู้ความเชี่ยวชาญในหัวข้อบรรยาย มีความสามารถในการถ่ายทอด           
๒) มีบุคลิกภาพดีและมีชื่อเสียงในวงการนั้น   ๓) มีความสามารถสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการ
อบรม ๔) ต้องดูทัศนคติและท่าทีของผู้เข้ารับการอบรมให้สอดคล้องกับวิทยากรที่จะเชิญ โดยมี     



 
 

๑๐๖ 

“ผู้เข้าอบรมแบบเป็นกลาง  แบบยอมรับ แบบต่อต้าน” การเลือกวิทยากรจึงต้องค านึงเป็นพิเศษ เพ่ือ
การจัดอบรมประสบความส าเร็จด้วยดี๔๙  

ดังนั้น เทคนิคการก้าวสู่วิทยากรมืออาชีพนั้น วิทยากรเป็นผู้ที่ท าหน้าที่เป็นตัวส าคัญ ที่จะ
ท าให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจ เกิดทักษะ เกิดทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับเรื่องที่อบรม 
จนกระทั่งผู้เข้าอบรมเกิดการเรียนรู้และสามารถจุดประกายความคิดเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศคติหรือ
พฤติกรรมตามวัตถุประสงค์ จะน าไปสู่วิทยากรวิทยากรมืออาชีพนั้น ต้องประกอบด้วย ๖ ประการ คือ 
“มีจุดเริ่มต้น   ค้นหาเวทีแสดง   แสวงหาโอกาสพัฒนาตน  พัฒนาให้เก่งหลายๆเรื่อง            
ท าต่อเนื่องอย่างหยุด  ขุดค้นหาสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ”๕๐ 

 

๒.๒.๕ การฝึกอบรมส าหรับวิทยากร 
๒.๑ ความหมายของการฝึกอบรม  ผู้วิจัยได้ศึกษาค าว่า การฝึกอบรม  จากผู้เชี่ยวชาญ  

นักวิชาการที่ได้ให้ความหมายไว้มากมาย การฝึกอบรมเป็นรูปแบบที่ส าคัญในการพัฒนาบุคคลใน
หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ  ถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงสุดขององค์กร  หากการพัฒนาบุคคลมี
คุณภาพ  จะส่งผลถึงผลสูงสุดของงานเช่นเดียวกัน  ดังนั้นการอบรม  จึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการ
พัฒนา  ฝึกฝน  เพ่ิมพูนความรู้ความสามารถให้กับบุคลากรทั้งทางด้านทักษะ  ทางด้านวิชาการ     
โดยมีนักวิชาการได้ให้ความหมายของการฝึกอบรมไว้หลากหลาย  รายละเอียดดังนี้ 

วิจิตร  อาวะกุล  ได้ให้ความหมายว่า การฝึกอบรม  หมายถึง การพัฒนาฝึกฝนอบรม
บุคคลให้เหมาะหรือเข้ากับงานหรือการท างาน๕๑ 

สมคิด  บางโม  ได้ให้ความหมายว่า การฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการที่จะท าให้ผู้รับ
การฝึกอบรมเกิดความรู้  (Knowledge)  เกิดความเข้าใจ (Understand) เกิดความช านาญ (Skill) 
และเกิดทัศนคติ (Attitude) ที่ดีเก่ียวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งจนกระทั่งท าให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดการ
เรียนรู้หรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ๕๒ อันจะ
น าไปสู่การยกมาตรฐานการท างานให้สูงขึ้น ท าให้บุคคลมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานและ

                                                           
๔๙สมปราชญ์  อัมมะพันธ์, วิทยากรต้องรู้, (กรุงเทพมหานคร: โอ เอส. พริ้นติ้ง เฮ้าส์,๒๕๔๗), หน้า  

๕-๒๔. 
๕๐สุวิทย์   มูลค า, ครบเคร่ืองเร่ืองวิทยากรเล่ม ๒, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท ที.พี.พริ้นท์  จ ากัด

,๒๕๔๕), หน้า ๒๔. 
๕๑วิจิตร  อาวะกุล,  การฝึกอบรมรม,  (กรุงเทพมหานคร:  ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 

๒๕๕๐),  หน้า ๔๙. 
๕๒สมชาติ  กิจยรรยง,  ศิลปะในการถ่ายทอด,  (กรุงเทพมหานคร: ภาพพิมพ์, ๒๕๔๔), หน้า ๒๐. 



 
 

๑๐๗ 

องค์กรบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้นจะเห็นว่าการฝึกอบรมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาบุคลากร
นั่นเอง๕๓   

สุวิทย์  มูลค า  ได้ให้ความหมายว่า  การฝึกอบรม  หมายถึง  กระบวนการในการที่จะท า
ให้ผู้เข้ารับการอบรม  เกิดความรู้  ความเข้าใจ  เกิดความช านาญ  และเกิดทัศนคติที่เหมาะสม  
เกี่ยวกับเรื่องที่อบรม  จนกระทั่งผู้เข้ารับการอบรมเกิดการเรียนรู้และสามารถเปลี่ยนแปลงความคิด
หรือพฤติกรรมไปตามวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล๕๔   

อ้อม  ประนอม  ได้ให้ความหมายว่า  การฝึกอบรม  เป็นวิธีการพัฒนาบุคลากรที่ต้องมี
การวางแผน  มีการจัดล าดับกิจกรรมและมีกระบวนการด าเนินการอย่างเป็นระบบ  เพ่ือให้บุคลากรมี
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด  โดยมีความรู้ความเข้าใจ  มีความช านาญการ
เกี่ยวกับงานในหน้าที่  หรือในเรื่องหนึ่งเรื่องใดโดยเฉพาะภายในระยะเวลาที่ก าหนด และก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงทัศนคติในทางที่จะส่งเสริมให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต๕๕ 

สมปราชญ์  อัมมะพันธุ์  ได้ให้ความหมายว่า การฝึกอบรม  เป็นกระบวนการจัดกิจกรรม
เพ่ือการเรียนรู้  เป็นการเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติ และประสบการณ์ของบุคคล  
เพ่ือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากพฤติกรรมเดิมสู่พฤติกรรมใหม่ที่พึงประสงค์ เป็นการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น๕๖ 

พัฒนา  สุขประเสริฐ  ได้ให้ความหมายว่า  การฝึกอบรม  หมายถึง  กระบวนการส าคัญ
ที่จะช่วยพัฒนาหรือฝึกฝนเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรใหม่ที่จะเข้าปฏิบัติหน้าที่หรือที่ปฏิบัติงานประจ าอยู่
แล้วในหน่วยงาน  ให้มีความรู้ความสามารถ  ทักษะหรือความช านาญตลอดจนประสบการณ์ให้
เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่  รวมถึงก่อให้เกิดความรู้สึก  เช่น  ทัศนคติที่ดีต่ อการปฏิบัติงาน       
อันจะส่งผลให้บุคลากรแต่ละคนในหน่วยงานหรือหน่วยงานมีความสามารถเฉพาะตัวสูงขึ้น            

                                                           
๕๓สมคิด  บางโม,  เทคนิคการฝึกอบรมและการประชุม,  (กรุงเทพมหานคร: บริษัทวิทยพัฒน์  จ ากัด, 

๒๕๕๑), หน้า ๑๓. 
๕๔สุวิทย์  มูลค า,  ครบเคร่ืองเร่ืองวิทยากร ,  (กรุงเทพมหานคร : บริษัท  ดวงกมลสมัย  จ ากัด , 

๒๕๔๕), หน้า ๓๑. 
๕๕อ้อม  ประนอม, วิทยาการส าหรับวิทยากร,  (กรุงเทพมหานคร: ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นวสาส์นการ

พิมพ์, ๒๕๕๒),  หน้า  ๑๓. 
๕๖สมปราชญ์  อัมมะพันธุ์, วิทยากรต้องรู้,  (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๗), 

หน้า ๓๕. 



 
 

๑๐๘ 

มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี  ท าให้หน่วยงานหรือหน่วยงานมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพดีขึ้น๕๗ 

วิน  เชื้อโพธิ์หัก  ได้ให้ความหมายการฝึกอบรมไว้ว่า  หมายถึง  กระบวนการอย่างมี
ระบบซึ่งมุ่งหมายที่จะพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะและทัศนคติเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรที่รับการฝึกอบรม การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอาจเป็น
ความคล่องแคล่วกระฉับกระเฉงในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยมือ การรู้จักเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ  
เหมาะสมดีขึ้น  การรู้จักใช้ความรู้ทางเทคนิคต่างๆ ความสามารถในการแก้ปัญหา และมีทัศนคติที่ดี
ต่อการปฏิบัติหน้าที่  นอกจากนี้การฝึก  อบรมยังมุ่งหวังที่จะให้บุคลากรที่รับการฝึกอบรมแล้วน า
ความรู้ แนวคิดใหม่ๆ และความช านาญที่ได้รับใหม่ไปใช้ปฏิบัติงานจริงๆ อย่างช านาญเพ่ือปฏิบัติ
หน้าที่ให้บรรลุความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานหรือหน่วยงานนั้นๆ๕๘ 

รอทธ์เวล (Rothwell) ได้ให้ความหมายของการฝึกอบรมไว้ว่า หมายถึง เป็นการจัด
กิจกรรมที่มุ่งเน้นทางด้านการจ าแนก แยกแยะ การสร้างตัวตน การประกัน การท าให้มั่นใจ         
การพัฒนา หารปรับปรุง โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้และมีสมรรถภาพตามที่ต้องการให้บุคคลพึงมีใน
การปฏิบัติงาน๕๙ 

บีช (Beach) ได้ให้ความหมายของการฝึกอบรมไว้ว่า หมายถึง กระบวนการที่จัดขึ้น
เพ่ือให้บุคคลได้เรียนรู้และมีความช านาญเพ่ือวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะเพ่ือเปลี่ยน
พฤติกรรมของบุคคลไปในทางที่ต้องการ๖๐ 

สรุปจากความหมายของการฝึกอบรมมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาองค์กร การฝึกอบรม  
หมายถึง  กระบวนการที่จะส่งเสริมสมรรถภาพบุคลากร  ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  อันจะส่งผลโดยตรงยังผลงานขององค์กร  ประชาชน  โดยการฝึกอบรมมุ่งที่จะท าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงจากพฤติกรรมเดิมสู่พฤติกรรมใหม่ที่พึงประสงค์ในตัวบุคคล  โดยประกอบด้วย
ด้านความรู้  ด้านทักษะ ด้านทัศนคติและด้านพฤติกรรม  ส่วน นักฝึกอบรม เป็นผู้ท าหน้าที่สอนหรือ
ถ่ายทอดวิชาความรู้ ทักษะ ทัศนคติท่ีพึงประสงค์ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในช่วงระยะเวลาที่จ ากัด    

                                                           
๕๗พัฒนา  สุขประเสริฐ, กลยุทธ์ในการฝึกอบรม , พิมพ์ครั้งที่  ๒ , (กรุงเทพมหานคร : 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๑), หน้า ๔-๙. 
๕๘วิน  เช้ือโพธ์ิหัก, การพัฒนาบุคลากรเพ่ือการฝึกอบรม, (กรุงเทพมหานคร: โอเดียรสโตร์, ๒๕๓๗),  

หน้า  ๒๓-๒๔. 
๕๙Rothwell, William J. Beyond, Training and Development: State-of-Art Strategies 

for Enhancing Human Performance, (New York : American Management Association.1996), P.26. 
๖๐Beach, Dale S. The management of people at work, (New York : Mc-Millan, 1980 

A), P.1. 
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๒.๒ ประเภทของการฝึกอบรม ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารพบว่าหากเข้าใจถึงการแบ่ง
ประเภทการฝึกอบรม จะสามารถจัดและมีการจัดการฝึกอบรมให้อย่างมีประสิทธิภาพและได้มี
นักวิชาการด้านการพัฒนาบุคลากร  ได้มีแนวคิดและวิธีการจัดแบ่งประเภทของการฝึกอบรม  โดยมี
หลักการแบ่งหลากหลายดังนี้ 

๑) แบ่งตามแหล่งของการฝึกอบรม เกณฑ์ประเภทนี้บ่งถึงแหล่งของผู้รับผิดชอบการ
ฝึกอบรม ซึ่งแบ่งได้เป็นสองลักษณะคือ   ๑.๑ การฝึกอบรมภายในองค์กร (in-house training) 
การฝึกอบรมแบบนี้เป็นสิ่งที่องค์การจัดการขึ้นภายในสถานที่ท างาน โดยหน่วยฝึกอบรมขององค์กรจะ
เป็นผู้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตร ก าหนดตารางเวลา และเชิญผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภายในและ
ภายนอกองค์กรมาเป็นวิทยากร การฝึกอบรมประเภทนี้มีข้อดีตรงที่ว่า องค์กรสามารถก าหนด
หลักสูตรการฝึกอบรม ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพการด าเนินงานขององค์กรได้อย่างเต็มที่ 
แต่ข้อเสียก็คือ องค์กรอาจจะต้องทุ่มเททรัพยากรทั้งในด้านก าลังคน และเงินทองให้แก่การฝึกอบรม
ประเภทนี้มีมากพอสมควร เนื่องจากจ าเป็นต้องเป็นผู้รับผิดชอบการด าเนินการทั้งหมด ตั้งแต่การ
ออกแบบและพัฒนาหลักสูตร การจัดหาวิทยากร การจัดการด้านต่างๆ รวมทั้งการประเมินผล      
๑.๒  การซื้อการอบรมจากภายนอก การฝึกอบรมประเภทนี้มิได้เป็นสิ่งที่องค์การจัดขึ้นเอง แต่เป็น
การจ้างองค์กรฝึกอบรมภายนอกให้เป็นผู้จัดการฝึกอบรมแทน หรืออาจส่งเป็นพนักงานเข้ารับการ
ฝึกอบรม ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์กรภายนอก องค์การที่รับจัดการฝึกอบรมให้แก่ผู้อ่ืนมีอยู่ด้วยกันหลาย
องค์กร ตัวอย่างเช่น สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) ศูนย์เพ่ิมผลผลิตแห่ง
ประเทศไทย สามคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย สามคม
ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) และกองฝึกอบรม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นต้น การซื้อ
การฝึกอบรมจากภายนอก มักจะเป็นที่นิยมขององค์การที่มีขนาดเล็ก มีพนักงานไม่มาก และไม่มี
หน่วยฝึกอบรมเป็นของตนเอง 

๒) แบ่งตามลักษณะการฝึกอบรมเป็นหลัก การจัดประสบการณ์การฝึกอบรม เกณฑ์ข้อ
นี้บ่งบอกว่าการฝึกอบรมได้รับการจัดขึ้นในขณะที่ผู้รับการอบรมก าลังปฏิบัติงานอยู่ด้วย หรือหยุดพัก
การปฏิบัติงานไว้ชั่วคราว เพ่ือรับการอบรมในห้องเรียน   ๒.๑ การฝึกอบรมในงาน (on-the-job 
training) การฝึกอบรมประเภทนี้จะกระท าโดย การให้ผู้รับการฝึกอบรมลงมือปฏิบัติงานจริง ๆ ใน
สถานที่ท างานจริง ภายใต้การดูแลเอาใจใส่ของพนักงานซึ่งท าหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยง โดยการแสดงวิธีการ
ปฏิบัติงานพร้อมทั้งอธิบายประกอบ จากนั้นจึงให้ผู้รับการอบรมปฏิบัติตาม พ่ีเลี้ยงจะคอยดูแลให้
ค าแนะน าและช่วยเหลือหากมีปัญหาเกิดขึ้น  ๒.๒ การฝึกอบรมนอกงาน (off-the- job training) 
ผู้รับการฝึกอบรมประเภทนี้จะเรียนรู้สิ่งต่างๆ ใสสถานที่ฝึกอบรมโดยเฉพาะ และต้องหยุดพักการ
ปฏิบัติงานภายในองค์การไว้เป็นเวลาชั่วคราว จนกว่าการฝึกอบรมจะเสร็จสิ้น 



 
 

๑๑๐ 

๓) แบ่งตามทักษะท่ีต้องการฝึก หมายถึง สิ่งที่การฝึกอบรมต้องการเพ่ิมพูนหรือสร้างขึ้น
ในตัวผู้รับการอบรม คือ ๓.๑ การฝึกอบรมทักษะด้านเทคนิค (technical skills training)       
คือ การฝึกอบรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านเทคนิค เช่น การ
บ ารุงรักษาเครื่องจักร การวิเคราะห์สินเชื่อ การซ่อมแซมรถยนต์ เป็นต้น  ๓.๒ การฝึกอบรมทักษะ
ด้านการจัดการ (managerial skills training) คือ การฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ และทักษะ
ด้านการจัดการและบริหารงานโดยส่วนใหญ่แล้ว ผู้รับการฝึกอบรมมักจะมีต าแหน่งเป็นผู้จัดการหรือ
หัวหน้างานขององค์กร  ๓.๓ การฝึกอบรมทักษะด้านการติดต่อสัมพันธ์(interpersonal skills 
training) การฝึกอบรมประเภทนี้มุ่งเน้นให้ผู้รับการฝึกอบรม มีการพัฒนาทักษะในด้านการท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน รวมทั้งการมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน 

๔) แบ่งตามระดับชั้นของพนักงานที่ เข้ารับการฝึกอบรม  หมายถึง ระดับความ
รับผิดชอบในงานของผู้ เข้ารับการอบรม  คือ  ๔.๑ การฝึกอบรมระดับพนักงาน ปฏิบัติการ 
(employee training) คือ การฝึกอบรมที่จัดให้แก่พนักงานระดับปฏิบัติการ ซึ่งท าหน้าที่ผลิตสินค้า
หรือให้บริการแก่ลูกค้าโดยตรง โดยมักจะเป็นการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับลักษณะและขั้นตอนของการ
ปฏิบัติงาน เช่น การซ่อมแซมและการบ ารุงรักษาเครื่องจักร การโต้ตอบทางโทรศัพท์ หรือ เทคนิคการ
ขาย เป็นต้น  ๔.๒ การฝึกอบรมระดับหัวหน้างาน (supervisory training) คือ การฝึกอบรมที่
มุ่งเน้นกลุ่มพนักงานที่ด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหารระดับต้นขององค์การโดยส่วนใหญ่แล้ว การฝึกอบรม
ประเภทนี้มักจะมีหลักสูตรที่ให้ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารงาน  ๔.๓ การฝึกอบรม
ระดับผู้จัดการ (managerial training) กลุ่มเป้าหมายของการฝึกอบรมประเภทนี้คือ กลุ่มพนักงาน
ระดับผู้จัดการฝ่ายหรือผู้จัดการระดับกลางขององค์การ เนื้อหาของการฝึกอบรมแบบนี้ก็จะมุ่งเน้นให้
ผู้รับการฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจในหลักการจัดการและบริหารงานที่ลึกซึ้งมากขึ้นกว่าเดิม 
เพ่ือให้สามารถบริหารงานและจัดการคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ๔.๔ การฝึกอบรมระดับผู้บริหาร
ชั้นสูง (executive training) การฝึกอบรมประเภทนี้มุ่งเน้นให้ผู้รับการอบรมซึ่งเป็นผู้บริหาร
ระดับสูงขององค์การ ผู้อ านวยการฝ่าย กรรมการบริหาร ประธานและรองประธานบริษัท มีความรู้
ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการบริหารองค์การ เช่น การวางแผนและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ 
(strategic planning and decision-making) หรือ การพัฒนาองค์การ (organizational 
development)  

๕) แบ่งตามจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม คือ ๕.๑ การฝึกอบรมเป็นรายคน เป็นการ
ฝึกอบรมเฉพาะราย ตามความจ าเป็นในการฝึกอบรมของบุคคลรายนั้น โดยอาจเป็น อบรมปฐมนิเทศ
เป็นรายตัว การฝึกอบรมขณะปฏิบัติงาน การจัดให้ฝึกอบรมด้วยตัวเองทางไปรษณีย์ หรืออาจใช้
เทคนิค ทางการบริหาร อ่ืนๆ เช่น การมอบหมายงานให้ปฏิบัติ เป็นต้น  ๕.๒ การฝึกอบรมเป็นคณะ 
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เป็นการฝึกอบรมให้กับกลุ่มบุคลากรซึ่งมีลักษณะความจ าเป็นในการฝึกอบรมเหมือนกัน ทีละจ านวน
มากๆ หรือท่ีเรียกว่า Class Room Training นั่นเอง  

๖) แบ่งตามลักษณะของเนื้อหาหลักสูตรฝึกอบรม ในกรณีที่มีการส ารวจหาความจ าเป็น
ในการฝึกอบรมทั้งองค์กร แล้วพบว่ามีความจ าเป็นจะต้องจัดฝึกอบรมหลักสูตรในเนื้องานหลายด้าน
ด้วยกัน โดยผู้เข้าอบรมจะเป็นบุคลากร ซึ่งด ารงต าแหน่ง และระดับต่างกัน จึงอาจมีการก าหนด
หลักสูตรฝึกอบรมในแต่ละด้าน และแบ่งประเภทการฝึกอบรมออกเป็นด้านต่างๆ ตามลักษณะ      
ของหลักสูตรฝึกอบรม เช่น การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การฝึกอบรมด้านการปฏิบัติงาน
ธุรการ การฝึกอบรมด้านการบริหาร เป็นต้น  

๗) แบ่งตามวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม ซึ่งอาจแยกการฝึกอบรมออกเป็น            
๓ ประเภทใหญ่ ๆ คือ  ๗.๑ การฝึกอบรมเพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้เกิดขึ้นมาแล้ว กล่าวคือ เมื่อการ
ด าเนินงานของหน่วยงานหรือองค์กรมีปัญหาเกิดขึ้น สามารถส ารวจค้นพบได้ หรือเป็นที่ปรากฏชัด
แจ้งว่าเป็นความจ าเป็นที่จะต้องแก้ปัญหาดังกล่าวด้วยการฝึกอบรม (เรียกว่ามีความจ าเป็น ในการ
ฝึกอบรม) จึงได้มีการจัดการฝึกอบรมขึ้น เช่น เมื่อพบว่า เจ้าหน้าที่ไม่สามารถจดรายงานการประชุม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องการแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยการจัดฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการจด
รายงานการประชุมขึ้น  ๗.๒ การฝึกอบรมเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ความจ าเป็นใน
การฝึกอบรมประเภทนี้ มักเกิดข้ึน เมื่อมีแผน หรือมีความคาดหมายว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคล 
หรือวิธีการปฏิบัติงานในหน่วยงาน และบุคลากรที่มีอยู่เดิม ในปัจจุบันยัง ไม่สามารถรองรับการ
ปฏิบัติงานใหม่นั้นได้ จึงจ าเป็นจะต้องจัดการฝึกอบรมเพ่ือป้องกันปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้น         
เช่น เมื่อมีแผน จะน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงานด้านใดด้านหนึ่ง จึงจ าเป็นต้องรีบจัดการ
ฝึกอบรมเพ่ือให้บุคลากร ที่จะต้องใช้คอมพิวเตอร์ ในการปฏิบัติงานสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเสียก่อน  ๗.๓ การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงขึ้นในระยะยาว 
หมายถึง เมื่อมิได้มีปัญหาหรือมีแผนในการ เปลี่ยนแปลง ในระยะสั้นแต่อย่างใด แต่ในระยะยาวมุ่งที่
จะพัฒนางานและพัฒนาบุคลากรเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศขององค์กรโดยรวม ดังที่มักจะมีค ากล่าวว่า 
การอยู่นิ่งเฉยไม่พัฒนาก็คือการถอยหลังไปเรื่อยๆ เพราะผู้อ่ืนๆก็จะแซงหน้าขึ้นไปหมด จึงจ าเป็นต้อง
มี การฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงขึ้นอีก จึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมขึ้นอย่างต่อเนื่อง
และท่ัวถึงท้ังองค์กร๖๑ 

สรุปว่า การเข้าใจการแบ่งประเภทของการฝึกอบรม  จะสามารถท าให้การจัดรูปแบบการ
ฝึกอบรมที่เหมาะสมกับบุคลากรในองค์กร  ตรงกับเป้าหมาย  เพราะเป้าหมายของการฝึกอบรมแต่ละ

                                                           
๖๑สถาบันข้าราชการพลเรือน,  เอกสารประกอบการบรรยาย เร่ือง  “กระบวนการฝึกอบรม” การ

ฝึกอบรมความรู้พ้ืนฐานด้านการฝึกอบรม, (กรุงเทพมหานคร:   สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน ส านักงาน ก.พ., 
๒๕๓๒),  หน้า ๑. 



 
 

๑๑๒ 

ประเภทจะแตกต่างกัน  กว้างขวาง  หรือเฉพาะเจาะจง  และยังเกี่ยวข้องกับการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือ
เป็นต้นทุนในการฝึกอบรมที่แตกต่างกัน  จึงมีความจ าเป็นจะต้องศึกษาประเภทของการฝึกอบรมให้
มากจึงสามารถบริหารจัดการ  การพัฒนาการฝึกอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

๒.๓ รูปแบบและวัตถุประสงค์การฝึกอบรม  
การพัฒนาบุคลากรเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสลับซับซ้อนเพราะคนย่อมมีความเหมือนและ

ความแตกต่างระหว่างบุคคล การใช้การฝึกอบรมเพียงรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเพียงรูปแบบเดียว     
ย่อมเป็นไปไม่ได้ที่จะสนองตอบความต้องการในการพัฒนาบุคลากรทุกระดับทุกประเภทของความรู้ 
ประสบการณ์และทักษะความช านาญ  ดังนั้น การฝึกอบรมจึงมีหลายรูปแบบ ดังนี้  ๑) การฝึกอบรม
ที่ยึดวิทยากรเป็นศูนย์กลาง (Trainer Centered Training Approach) เป็นการฝึกอบรมที่
วิทยากรเป็นผู้ก าหนดวัตถุประสงค์ เนื้อหาสาระ ด าเนินการถ่ายทอดและประเมินผลโดยผู้รั บการ
ฝึกอบรมมีส่วนในกระบวนการฝึกอบรมน้อยที่สุด มีลักษณะคือ วิธีการถ่ายทอดเนื้อหาใช้วิธีการ
บรรยายเป็นหลัก บทบาทผู้รับการฝึกอบรมท าหน้าที่ฟังเป็นใหญ่ การจัดสภาพแวดล้อมการฝึกอบรม
เป็นโต๊ะเรียนหรือเก้าอ้ี อาจจะมีการประเมินหรือไม่มีการประเมิน ๒) การฝึกอบรมที่ยึดผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมเป็นศูนย์กลาง(Trainee Centered Training Approach) เป็นการฝึกอบรมที่ผู้รับการ
ฝึกอบรมมีส่วนในการก าหนดวัตถุประสงค์และมีส่วนร่วมในการเรียนด้วยตนเองมากที่สุด วิทยากร
เป็นเพียงผู้ชี้ช่องทางและประสานกิจกรรมการฝึกอบรม มีลักษณะคือ วิธีการถ่ายทอดเนื้ อหาไม่ใช้วิธี
บรรยายแต่วิทยากรจะมีการท ากิจกรรม สื่อในการฝึกอบรมเน้น เกม สถานการณ์จ าลอง กิจกรรม
กลุ่มสัมพันธ์  กิจกรรม ผู้เข้าอบรมเข้าร่วมกิจกรรม วิทยากรเป็นเพียงให้ความช่วยเหลือและออกแบบ
กิจกรรม การจัดห้องประชุมเน้นครึ่งวงกลมเหมาะในการท ากิจกรรม จะมีการประเมินก่อนการอบรม 
ระหว่างการอบรม และหลังการอบรม  ๓) การฝึกอบรมที่ยึดเนื้อหาและประสบการณ์เป็นศูนย์กลาง 
(Content/Experience Centered Training Approach) เป็นรูปแบบการฝึกอบรมที่ให้
ศูนย์กลางการฝึกอบรมอยู่ที่เนื้อหาสาระ โดยไม่ค านึงถึงวิทยากร หรือ ผู้รับการฝึกอบรมจะเป็ น
ศูนย์กลางของกิจกรรมการอบรมหรือไม่ การฝึกอบรมแบบนี้จะคล้ายกับการฝึกอบรมที่ยึดผู้รับอบรม
เป็นศูนย์กลาง แต่แท้ที่จริงแล้ว การฝึกอบรมแบบนี้การพัฒนาโครงการจากกรณีงานเน้นที่จะจัด
สภาพการณ์ที่จะให้ผู้รับการอบรมได้รับประสบการณ์ที่คล้ายของจริงมากที่สุด ด้วยการจัดเนื้ อหา
สาระในรูปของเอกสารข้อมูลและการบรรยายพิเศษของวิทยากร๖๒  ดังนั้น ข้อค านึงในการฝึกอบรม
ต้องมองคนเหมือนดอกบัว ๔ ประเภท ที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่า “คนเปรียบเหมือนบัว 
๔ เหล่า” คือ ๑) บัวโผล่พ้นน้ า สามารถรับอะไรได้รวดเร็ว สติปัญญาดี  ๒) บัวปริ่มน้ า ระดับปาน

                                                           
๖๒สมปราชญ์  อัมมะพันธุ์, วิทยากรต้องรู้,  (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๗), 

หน้า ๔๗-๔๙. 



 
 

๑๑๓ 

กลางขยันแต่ต้องทดสอบความเข้าใจ  ๓) บัวใต้น้ า  ต้องสอนซ้ าทบทวนบ่อยๆ  ๔) บัวใต้น้ า ผู้ที่สอน
ยาก รับความรู้ได้ยาก๖๓  

วิทยากรจึงต้องเลือกรูปแบบของการฝึกอบรมให้เหมาะสมกับบุคคลแต่ละประเภทเพ่ือ
น าไปสู่การบรรลุตามวัตถุประสงค์  ซึ่งวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมแบ่งออก ๔ ประการ หรือเรียก
ย่อๆว่า KUSA ดังนี้  ๑) เพื่อเพิ่มพูนความรู้ (Knowledge, K) ให้มีความรู้ หลักการ ทฤษฏี แนวคิด
ในเรื่องที่อบรมเพ่ือน าไปใช้ในการท างาน  ๒) เพื่อเพิ่มพูนความเข้าใจ (Understand, U)        
เป็นลักษณะที่ต่อจากความรู้ในหลักการและทฤษฏีแล้วสามารถตีความ แปลความ ขยายความ อธิบาย
ให้คนอ่ืนทราบได้ สามารถไปประยุกต์ได้  ๓) เพื่อเพิ่มพูนทักษะ (Skill, S) เป็นความช านาญหรือ
ความคล่องแคล่วในการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งได้โดยอัตโนมัติ   ๔) เพื่อเปลี่ยนแปลงเจตคติ 
(Attitude, A) เจตคติหรือทัศนคติ เป็นความรู้สึกที่ดีหรือไม่ดีต่อสิ่งต่างๆ การฝึกอบรมมุ่งให้เกิด
ความรู้สึกท่ีดีต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อเพ่ือนร่วมงาน ต่องานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ  จึงสรุป ดังนี้ 
 

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม 
๑) เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ 
๒) เพ่ือเพ่ิมพูนความเข้าใจ 
๓) เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ 
๔) เพ่ือเปลี่ยนแปลงเจตคติหรือทัศนคติ๖๔ 

 

๒.๔ วงจรของการฝึกอบรม 
การฝึกอบรมจะต้องพิจารณาด าเนินการเป็นขั้นตอนตามวงจรหรือกระบวนการฝึกอบรม

แบ่งออก ๔ ประการ  ดังนี้ ๑) การวิเคราะห์ความจ าเป็น (Training  Needs  Analysis, TNA)     
ความจ าเป็นในการฝึกอบรมถือว่าเป็นสิ่งส าคัญ หรือเป็นหัวใจของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่า
แท้จริงความจ าเป็น(Needs) ไม่ใช่เรื่องเดียวกันกับความต้องการ(Wants)  ความจ าเป็นจึงมี ๒ 
ความหมาย คือ เป็นสิ่งที่ขาดหรือบกพร่อง และเป็นโอกาส   ๒) การออกแบและพัฒนาหลักสูตร 
(Design and Developing) โดยเกี่ยวข้องกับเทคนิคกับหลักสูตรเป็นการก าหนดวัตถุประสงค์ในการ
ฝึกอบรม ก าหนดเนื้อหา คัดเลือกวิทยากร เทคนิคการฝึกอบรม คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
วิธีเขียนและสร้างหลักสูตร อุปกรณ์การฝึกอบรม สถานที่ฝึกอบรม เจ้าหน้าที่จัดฝึกอบรมวิเคราะห์หา
ความจ าเป็น การเขียนโครงการ สร้างหลักสูตร  ของบประมาณ ขออนุมัติจัด ด าเนินการจัดฝึกอบรม      

                                                           
๖๓สมชาติ   กิจยรรยง, สูตรส าเร็จการจัดฝึกอบรม,  (กรุงเทพมหานคร: บริษัท มัลติอินฟอร์เมช่ัน 

เทคโนโลยี จ ากัด, ๒๕๔๔), หน้า ๙. 
๖๔สมคิด บางโพ, เทคนิคการฝึกอบรมและการประชุม, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทวิทยพัฒน์ จ ากัด, 

๒๕๕๑),  หน้า ๑๔-๑๕. 



 
 

๑๑๔ 

๓) การบริหารหลักสูตร (Delivery)  คือกระบวนการทั้งหมดของการจัดฝึกอบรมแบ่งออกเป็น ๓ 
ระยะ คือ “การวางแผนจัดฝึกอบรม” เกี่ยวข้องกับหน่วยงานฝึกอบรมจะต้องจัดเตรียมหลักสูตรที่จะ
ฝึกอบรม ติดต่อวิทยากร สถานที่ ประสานภายในภายนอก เตรียมเอกสารวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นต้องใช้
ในการฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมายผู้ที่จะเข้ารับการฝึกอบรม ความคาดหวัง “การด าเนินการฝึกอบรม” 
เป็นการน าเอาหลักสูตรไปใช้จัดฝึกอบรมเกี่ยวข้องกับพิธีการด้านการฝึกอบรม ความสอดคล้อง
ระหว่างเนื้อหาวิชากับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร “ด าเนินการเมื่อสิ้นสุดการอบรม” ต้องมีการสรุปผล
การจัดฝึกอบรม งบประมาณ ค่าใช้จ่าย สรุปการประเมินผลและติดตามผล ๔) การประเมินผลและ
ติดตามผล (Evaluation  and Follow-up) เป็นการประเมินก่อน ระหว่าง และหลังจากการฝึกอบรม 
ด้วยการประเมินปฏิกิริยาความพอใจ ประเมินการเรียนรู้ ประเมินพฤติกรรม และการประเมินผลลัพธ์ 

 

๒.๕ กระบวนการจัดฝึกอบรม 
การฝึกอบรมเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือพัฒนาบุคคล เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้เกิด

ทักษะและเกิดทัศนคติที่ดีต่องานที่ท าและองค์กร ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกัน
และกันเป็นกระบวนการ โดยจะต้องด าเนินการไปตามล าดับขั้นตอนและต่อเนื่องเพ่ือให้การฝึกอบรม
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อบุคคล งานและหน่วยงานมากที่สุด กระบวนการจัดฝึกอบรมจึงมี
ขั้นตอน ดังนี้ ๑) การวิเคราะห์ความจ าเป็นในการฝึกอบรม  ๒) การก าหนดจุดมุ่งหมาย  ๓) การสร้าง
หลักสูตร ๔) การวางแผนการฝึกอบรม ๕) การบริหารการฝึกอบรม  ๖) การประเมินและติดตามผล
การฝึกอบรม ซึ่งวิธีการวิเคราะห์ความจ าเป็นในการฝึกอบรมตรงความจริงมากที่สุด คือ การสังเกต
(Observation) เป็นการศึกษาปัญหาขององค์กร การค้นหาหรือการตรวจสอบ (Investigation)    
เป็นการค้นหาข้อมูลสามารถท าหลายวิธีคือ สัมภาษณ์ ออกแบบสอบถาม ออกแบบทดสอบ และการ
วิเคราะห์ (Analysis) เป็นขั้นตอนท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบข้อมูล๖๕ กระบวนการฝึกอบรมเพ่ือการ
พัฒนาองค์กร ประกอบด้วย 
 

๑)ศึกษา ส ารวจ  วิเคราะห์สภาพปัญหา ๗)เลือกเทคนิคที่จะใช้ในการฝึกอบรม 
๒)หาความจ าเป็นในการฝึกอบรม ๘)ก าหนดวิทยากร 
๓)ก าหนดวัตถุประสงค์เป้าหมาย ๙)จัดเตรียมองค์ประกอบ ทรัพยากรและบุคคล 
๔)ก าหนดหัวข้อวิชา ๑๐)ด าเนินการฝึกอบรม 
๕)เลือกประเภทของการฝึกอบรมและบุคคล ๑๑)วัดผล-ประเมินผล-ติดตามผล 
๖)จัดท าหลักสูตร ๑๒)วิเคราะห์-หาแนวทาง-ปรับปรุงพัฒนา 

 

                                                           
๖๕สมปราชญ์  อัมมะพันธุ์, วิทยากรต้องรู้,  (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๗), 

หน้า ๕๕-๕๙. 



 
 

๑๑๕ 

องค์ประกอบส าคัญในการฝึกอบรมประกอบด้วย ๑) ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม           
ควรพิจารณาจากความต้องการ ความสนใจ พฤติกรรม ความพร้อม ความตั้งใจ และบุคลิกภาพของผู้
เข้ารับการฝึกอบรม การไม่คัดเลือกตัวผู้เข้าอบรมให้ดีจะท าให้หลักสูตรที่ดี วิทยากรที่ดี โครงการ
ฝึกอบรมที่ดีเสีย โดยแสดงพฤติกรรมเช่น ไม่ร่วมกิจกรรม มาสาย ขาดเรียน ๒) หลักสูตรเหมาะสม  
ก าหนดหลักสูตรเพื่อแก้ไขปัญหาขององค์กร การก าหนดวัตถุประสงค์และความมุ่งหมายของหลักสูตร 
การก าหนดกิจกรรมเพ่ือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ๓) วิทยากรฝึกอบรมที่มีความสามารถ การคัดเลือก
วิทยากรที่มีความสามารถในการถ่ายทอด มีประสบการณ์เพียงพอ มีทักษะในการสอน มีความรู้
ความสามารถในวิชาการ มีทัศนคติต่อการสอน ความรับผิดชอบในการอบรม พฤติกรรมของวิทยากร 
วิธีการเทคนิคในการสอน การใช้จิตวิทยาในการสร้างบรรยากาศ มนุษยสัมพันธ์ผู้เข้าอบรมกับ
วิทยากร และการใช้อุปกรณ์ประกอบการสอนใช้อย่างมีทักษะ ๔) ความเหมาะสมของสถานที่
ฝึกอบรม  การจัดห้องอบรม โต๊ะ เก้าอ้ี แสงสว่าง  สะดวกสบาย ความสะอาดจูงใจให้เกิดความตั้งใจ
รับการฝึกอบรม ห้องอบรมมีความเพียงพอ จ านวนผู้ เข้าอบรม ความสะดวกในการพักอาศัย           
ที่พัก ห้องพัก อาหารอร่อย บรรยากาศดี ความเป็นกันเองของเจ้าหน้าที่ผู้ให้การบริการนุ่มนวล ยิ้ม
แย้ม เต็มไปด้วยการช่วยเหลือ มีสื่อการสอนที่อ านวยความสะดวก๖๖ รูปแบบกระบวนการฝึกอบรม  
ดังนี้   
 

 
 
 

 
 

แผนภาพแสดงรูปแบบและข้ันตอนการฝึกอบรม๖๗ 
 

 
 
 
 

แผนภาพที่  ๒.๔  รูปแบบกระบวนการฝึกอบรม  Training Design and Evaluation Mode 
                                                           

๖๖วิจิตร  อาวะกุล, การฝึกอบรมคู่มือฝึกอบรมและพัฒนาบุคคล, (กรุงเทพมหานคร: ศูนย์หนังสือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๐),  หน้า ๑๙๖. 

๖๗ทวีป  อภิสิทธิ์, เทคนิคการเป็นวิทยากรและนักฝึกอบรม, (กรุงเทพมหานคร: ศูนย์หนังสือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๑),  หน้า ๑๗-๑๘. 

๑.วิเคราะห์ความต้องการ 

๒.ก าหนดวตัถุประสงค ์

๕.ออกแบบการวัดประเมินผล

การฝึกอบรม 

๘.ข้อมูล
เพื่อการ
ปรับปรุง 

๗.วัดประเมินผล 

๖.ด าเนินการฝึกอบรม 

๓.สร้างหลักสูตรฝึกอบรม 

๔.เลือกกิจกรรมและ
เทคนิควิธีฝึกอบรม 



 
 

๑๑๖ 

ดังนั้น นักวิชาการฝึกอบรม โดย เจมส์ อาร์ เบก จูเนียร์ (James R.Beck, Jr.) 
ผู้อ านวยการส านักฝึกอบรมของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนของสหรัฐอเมริกาได้
เสนอแนะขั้นตอนการฝึกอบรมไว้   ๘   ประการ  ดังนี้  ๑)วิเคราะห์หาความจ าเป็นในการฝึกอบรม 
๒)ได้รับการสนับสนุนจาองค์กรที่เกี่ยวข้อง  ๓)วางแผนการฝึกอบรม  ๔)ก าหนดวัตถุประสงค์ในการ
ฝึกอบรมให้ชัดเจนว่าคาดหวังอะไร  ๕)ก าหนดคุณสมบัติของผู้รับการฝึกอบรม  ๖)สร้างบรรยากาศ
การฝึกอบรมแบบผู้ใหญ่  ๗)ก าหนดเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม  ๘)ประเมินผลและติดตามผล  

ลีโอนาร์ด  แนดเลอร์ (Leonard Nadler) ได้สร้างระบบการฝึกอบรมเรียกว่า The 
Critical Events Model ก าหนดไว้ ๙ ขั้นตอน ดังนี้  ๑) ก าหนดความจ าเป็นในการฝึกอบรม         
๒) ก าหนดงานเฉพาะที่ต้องปฏิบัติ ๓) ก าหนดคุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ๔) ตั้งวัตถุประสงค์
ในการฝึกอบรม  ๕) สร้างหลักสูตร  ๖) เลือกเทคนิคการฝึกอบรม  ๗) เลือกอุปกรณ์ในการฝึกอบรม 
๘) ด าเนินการฝึกอบรม ๙) ประเมินผลและติดตามผล 

จากประสบการณ์การท างานด้านการฝึกอบรมมายาวนาน เห็นว่าขั้นตอนในการฝึกอบรม
ที่มีความกระชับและสามารถน าไปใช้ได้ง่าย มีขั้นตอนการการฝึกอบรม ๕ ขั้นตอน คือ  

ขั้นที่ ๑ การหาความจ าเป็นในการฝึกอบรม (Training needs) 
ขั้นที่ ๒ การสร้างหลักสูตรการฝึกอบรม (Training curriculum) 
ขั้นที่ ๓ การออกแบบโครงการฝึกอบรม (Training project) 
ขั้นที่ ๔ การด าเนินการฝึกอบรม (Training) 
ขั้นที่ ๕ การประเมินผลการฝึกอบรม (Training evaluation)๖๘ 

 

๒.๖ การสร้างบรรยากาศฝึกอบรม 
บรรยากาศที่วิทยากรฝึกอบรมจะต้องสร้างขึ้นเพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จของการถ่ายทอด

ความรู้ในการฝึกอบรม คือ ๑) บรรยากาศที่มีความอบอุ่น ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จะสร้างความรู้สึกที่
ดีทางจิตใจ ทัศนคติที่ดีต่อกัน ผู้เข้าอบรมตระหนักว่าวิทยา (Warmth) ได้แก่ การเริ่มเปิดฉากการพูด
ทักทาย ลีลา ท่าทาง น้ าเสียงที่เป็นกันเอง แสดงความเป็นมิตรยอมรับ พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือ 
ท าให้ผู้เข้าอบรมได้รับการความอบอุ่น อยากเข้าไปสนทนาส่งผลให้เกิดการเรียนรู้และเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม ๒) บรรยากาศของการยอมรับนับถือ (Respect) การที่วิทยากรให้การยอมรับนับถือใน
เรื่อง วัยวุฒิ ประสบการณ์ วิทยากรจึงสร้างบรรยากาศและถ่ายทอดความรู้สึกของการยอมรับยกย่อง
นับถือไปยังผู้เข้ารับการอบรม  ๓) บรรยากาศที่เป็นอิสระ (Freedom) บรรยากาศที่ให้ผู้เข้าอบรมมี
อิสระในการที่เลือกตัดสินใจ เลือกกิจกรรมที่มีความหมายและคุณค่าต่อตนเอง บรรยากาศเช่นนี้จะท า

                                                           
๖๘สมคิด บางโพ, เทคนิคการฝึกอบรมและการประชุม, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทวิทยพัฒน์ จ ากัด, 

๒๕๕๑),  หน้า ๑๘-๑๙. 



 
 

๑๑๗ 

ให้เกิดการเรียนรู้ เกิดความมั่นใจในตนเอง ลดความเครียด  ๔) บรรยากาศท้าทาย (Challenge) 
การจูงใจ การกระตุ้น การให้ก าลังใจสนับสนุนจะท าให้เกิดบรรยากาศท้าทายให้เข้าอบรมตัดสินใจท า 
กล้าเสี่ยง เพ่ือให้ประสบความส าเร็จ ผู้บรรยายมีความเชื่อมั่นในความสามารถของผู้เข้าอบรมว่าจะ
ท างานได้ส าเร็จ แม้ว่าจะเป็นงานที่ค่อนข้างยาก ท าให้เกิดก าลังใจและความกล้า  ๕) บรรยากาศแห่ง
ความส าเร็จ (Success) ผู้บรรยายฉลาดเลือกพูดแต่เรื่องที่จะท าให้ผู้เข้าอบรมประสบความส าเร็จ 
ความส าเร็จของกิจกรรมท าให้เกิดความเชื่อมั่นมากขึ้น พยายามใช้ค าว่าชมว่าดี เยี่ยม จะท าให้มี
ก าลังใจ  ๖) บรรยากาศของการชี้น า (Direct)  ผู้บรรยายต้องให้แนวทางในการชี้น าให้เขาเดินไปสู่
การเรียนรู้อย่างมีเป้าหมาย มีอิสระในการเรียนรู้ ๗) บรรยากาศแห่งการควบคุม (Control) 
วิทยากรต้องควบคุมให้เกิดระเบียบวินัย ผู้เข้าอบรมจะเรียนรู้ได้น้อยถ้าปล่อยให้อิสระจนเกินขอบเขต 
ไม่มีการควบคุม  ต้องมีการชี้แจงท าความเข้าใจอย่างสุภาพ นิ่มนวลว่าท าไมต้องมีกติกา ข้อตกลง 
ระเบียบ ท าไมต้องมีการลงโทษ โดยไม่ให้ใครมีสิทธิพิเศษจะท าให้การอบรมเกิดบรรยาก าศที่ดี  
องค์ประกอบ ๗ ประการดังกล่าว วิทยากรต้องและผสมผสานให้กลมกลืนกันไปในขณะด าเนินการ
ฝึกอบรม จึงจะสามารถพัฒนาผลของการฝึกอบรมให้ได้รับผลส าเร็จนะดับสูง 

วิทยากรในการฝึกอบรมจะต้องตระหนักว่าเราสอนวิชาแก่บุคคลที่มีหัวคิดจิตใจมี
ความหวังตั้งใจ มีประสบการณ์ มีบุคลิกภาพ วิทยากรจะต้องรักและให้ความสนใจอย่างแท้จริงในผู้เข้า
อบรม โดยตระหนักถึงความส าคัญ วิธีการ ข้อมูล และสถานการณ์ของผู้เข้ารับการอบรม โดยศึกษา
ข้อมูลอย่างจริงจัง จากการศึกษาพบว่า ความส าเร็จในการฝึกอบรมเกิดจากการกระตุ้นความสนใจ
อย่างแรง ท าให้ผู้รับการอบรมเกิดความอยากจะเรียนรู้ เป็นการสนองความสนใจ วิทยากรต้องหาวิธี
อบรมให้เกิดการเรียนรู้ตามที่เข้าอบรมต้องการเพ่ือสามารถแก้ปัญหาได้ วิทยากรจึงต้องบรรยายตรง
ประเด็น๖๙ 

 

๒.๗ วิทยากรฝึกอบรมฐานะบทบาทครู 
บทบาทในฐานะเป็นวิทยากรหรือครูผู้สอน วิทยากรฝึกอบรมที่ดีนับเป็นปัจจัยที่ส าคัญมาก

ในการฝึกอบรมนอกเหนือไปจากการจัดหลักสูตร การคัดเลือกผู้เข้าอบรมและการจัดการฝึกอบรม 
เพราะวิทยากรเปรียบเสมือนแม่พิมพ์ มีความส าคัญเป็นพิเศษต่อการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
วิทยากรฝึกอบรมที่ดีจึงต้องมีความสามารถดังนี้  ๑) เป็นผู้ที่ศึกษารู้แจ้งจริงในวิชาที่ตนสอน            
มีประสบการณ์มากพอ ไม่สอนเฉพาะทฤษฏีแต่ต้องเคยน าไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ด้วย  ๒) ได้รับ
การศึกษาฝึกฝนอบรมในการเป็นครูที่ดี สามารถสื่อโน้มน้าวจูงใจสอนเข้าใจง่าย ๓) รู้จักเทคนิคกลวิธี
การสอนแบบต่างๆ มีความสามารถจะเลือกใช้เทคนิคเพ่ือการสอนอย่างเหมาะสม จนน าไปสู่การ

                                                           
๖๙วิจิตร  อาวะกุล, การฝึกอบรมคู่มือฝึกอบรมและพัฒนาบุคคล, (กรุงเทพมหานคร: ศูนย์หนังสือ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๐), หน้า ๒๑๔-๒๑๗. 



 
 

๑๑๘ 

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ๔) มีใจรักการสอน รักผู้เรียน มีความตั้งใจปรารถนาที่จะถ่ายทอดความรู้ใน
การฝึกอบรม ๕) มีความเชื่อมั่นในตนเองในการสอนการฝึกอบรม เตรียมความพร้อมในการสอน 
พัฒนาตนเองในวิทยาการใหม่ๆ ๖) ท าความเข้าใจจุดประสงค์ของการฝึกอบรมเป็นอย่างดี ๗) ศึกษา
วิเคราะห์ท าความรู้จักกลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรม ๗) มีประวัติการเป็นวิทยากรที่ดี พร้อมให้ความรู้ เป็น
วิทยาทานมิใช่เพ่ือการค้า ๘) อดทนอดกลั้นยืดหยุ่นปรับตัวเข้ากับสถานการณ์อบรม  ๙) มีความคิดไม่
หยุดนิ่ง พัฒนาวิธีการสอนอย่างต่อเนื่องเท่าทันการเปลี่ยนแปลง  ๑๐) ก าหนดขอบเขตการสอน 
วางแผน เตรียมการสอน ปรับปรุงบุคลิกภาพและมีประเมินผลการสอนทุกครั้ง๗๐ ความหมายของค า
ว่าค าว่าครู แปลว่า หนัก เชิดชู กล่าว ครูต้องเป็นผู้มีใจหนักแน่น ครูผู้เชิดชูศิษย์ที่จมอยู่กับความโง่ให้
ขึ้นสู่ความฉลาด ครูเป็นผู้กล่าวอบรมสั่งสอนให้ศิษย์มีความรู้ในวิทยาการต่างๆ  ลักษณะของครูที่ดีใน
การเป็นต้นแบบ พระพุทธเจ้าได้ก าหนดลักษณะของครูต้นแบบไว้ ๗ ประการ คือ ๑) ปิโย คือการ
ท าตัวให้เป็นที่รักแก่ศิษย์และบุคคลอ่ืนๆ  ๒) คุรุ คือการเป็นบุคคลที่มีความหนักแน่น มีจิตใจมั่นคง   
มีความรู้น่าเคารพ  ๓) ภาวนีโย คือการเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้มีความประพฤติดีงาม          
๔) วัตตา คือเป็นผู้ความมุ่งม่ันในการตักเตือนสั่งสอนโดยไม่เกรงกลัวว่าจะเกลียด มีความฉลาดในการ
ใช้ค าพูด ๕) วจนักขโม คือเป็นมีความอดทนต่อถ้อยค าโดยมีเจตนาดีเป็นที่ตั้ง  ๖) คัมภีรัญจะ กถัง   
กัตตา คือการรู้สอนจากง่ายไปหายาก หรือมีความลึกซึ้งขึ้นโดยล าดับ  ๗) โน จัฎฐาเน นิโยชเย  คือ
การรู้จักแนะน าในทางท่ีถูกที่ควรไม่แนะน าออกนอกลู่นอกทาง๗๑  

ดังนั้น  ผู้ที่จะเป็นวิทยากรและนักฝึกอบรมที่ดีนั้นควรจะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
พ้ืนฐานในการเป็นผู้สอน ผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้มาก่อน และได้พัฒนาเทคนิควิธีการถ่ายทอดความรู้
ของตนในหลายๆรูปแบบ จนเกิดความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ให้แก่ทุกวัยทุกระดับได้ จะท าให้
เป็นนักฝึกอบรมมืออาชีพ (Professional) ที่แท้จริง คุณสมบัติของนักฝึกอบรมจึงมี ๙ ประการ ดังนี้ 
๑) เป็นผู้มีความรู้ประสบการณ์ในการสอนและประสบผลส าเร็จในด้านการสอนอย่างดีมาก่อน       
๒) เป็นผู้ใฝ่ใจศึกษาหาความรู้และเทคนิควิธีการถ่ายทอดความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ  ๓) เป็นผู้ใส่ใจที่สะสม
รวบรวมเทคนิควิธีการ รูปแบบและสื่อต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการฝึกอบรม  ๔) สนใจเข้ารับการ
ฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และแลกเปลี่ยนเทคนิควิธีการฝึกอบรมใหม่ๆ  ๕) มีความคิดริ่เริ่มและกล้า
ทดลองวิธีการเทคนิคใหม่ๆที่ใช้ในการฝึกอบรม  ๖) มีความสามารถในการแปลงเนื้อหาที่จะใช้
ฝึกอบรมให้ออกมาเป็นกิจกรรม เพ่ือให้เกิดความรู้ ทักษะ ทัศนคติ  ๗) มีความสามารถในการพูด
อธิบายเรื่องยากๆ ด้วยภาษาง่ายๆ ที่คนฟังทั่วไปเข้าใจง่าย  ๘) มีทักษะในการใช้สื่อประกอบการ

                                                           
๗๐วิจิตร  อาวะกุล, การฝึกอบรมคู่มือฝึกอบรมและพัฒนาบุคคล, (กรุงเทพมหานคร: ศูนย์หนังสือ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๐),  หน้า ๒๑๐-๒๑๓. 
๗๑พระมหาอดิศร  ถิรสีโล, คุณธรรมส าหรับครู, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 

๒๕๔๔), หน้า  ๑๐๐-๑๒๒. 



 
 

๑๑๙ 

ฝึกอบรมอย่างสอดคล้องสัมพันธ์กับรูปแบบเนื้อหาและวิธีการฝึกอบรม ๙) ยอมรับข้อมูลจากการ
ประเมินผลการฝึกอบรม น ามาปรับปรุงพัฒนาวิธีการฝึกอบรมให้ดีขึ้น๗๒ 

 

๒.๘ การเขียนโครงการฝึกอบรม 
โครงการฝึกอบรมเป็นกิจกรรมที่ระบุรายละเอียดถึงการปฏิบัติงานและขั้นตอนของการ

ด าเนินงานต่างๆ ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างชัดเจน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ต้องการภายในระยะเวลาที่ก าหนดของงานการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเป็นแผนระยะ
สั้นหรือแผนพัฒนาประจ าปี สามารถก าหนดกิจกรรมให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่ก าหนดไว้ว่าจะ
พัฒนาบุคลากรระดับใดในองค์กรและฝึกอบรมเรื่องอะไร โดยจัดแบ่งเป็นการฝึกอบรมระดับผู้บริหาร
กับผู้ปฏิบัติการ ในแต่ละระดับยังแบ่งแยกย่อยตามลักษณะความต้องการ ความจ าเป็นและลักษณะ
งานที่ปฏิบัติ๗๓ กระบวนการในการจัดท าโครงการฝึกอบรม ก าหนดขั้นตอน ดังนี้ ๑) การส ารวจ
ตรวจสอบวิเคราะห์สภาพปัญหา ด้วยการศึกษาจากเอกสาร สอบถาม สัมภาษณ์ พูดคุย พิจารณาว่า
องค์กรมีปัญหาอะไรที่จะแก้ไขด้วยการฝึกอบรม ๒) การหาความจ าเป็นในการฝึกอบรม (Training 
Needs) หมายถึง ข้อบกพร่องที่ไม่ได้มาตรฐาน ไม่มีประสิทธิภาพ การบริการไม่ดี ขาดความรู้ความ
ช านาญในการท างาน พฤติกรรมการท างานยังไม่ถูกต้อง ถือว่าเป็นความจ าเป็นในการฝึกอบรม      
๓) ก าหนดวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม การอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่สามารถวัด
ได้ มีความชัดเจน ๔) ก าหนดวัตถุประสงค์ของวิชา วางขอบเขตของวิชาเพ่ือให้วิทยากรเตรียมเนื้อหา 
วิธีการสอน ตรงตามความต้องการได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่ผู้เข้าอบรมจะน าไปใช้  ๕) ก าหนดแนวทางการ
ฝึกอบรม  แนวทางท่ีจะท าให้ผู้เข้าอบรมเกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยวิธีการอะไร ใช้ทฤษฎีอะไร หลักการ
อะไร วิชาใดควรอยู่ก่อนหรือหลัง  ๖) ก าหนดเทคนิควิธีการฝึกอบรม  จะใช้วิธีการใดในการฝึกอบรม 
จะใช้เทคนิคอย่างไรจึงจะเหมาะสมกับกลุ่มผู้เข้าอบรม เนื้อหาวิชาหลักสูตร จึงจะท าให้ผู้เข้าฝึกอบรม
เกิดการเรียนรู้ได้รับประโยชน์ เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมากที่สุด เน้นการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การอภิปราย การแบ่งกลุ่ม หรือจะนั่งฟังการบรรยายตลอดทั้งวัน ๗) การก าหนดสถานที่ฝึกอบรม  
สถานที่ฝึกอบรมหากไม่เหมาะสมจะท าให้บรรยากาศการเรียนการสอนล้มเหลว เกิดความเสื่อม
ศรัทธา ท้อถอย เบื่อหน่ายทั้งผู้สอนและผู้เรียน จึงต้องเลือก จัด สร้างบรรยากาศของการเรียนการ
สอนไม่ให้น่าเบื่อได้  ๘) การก าหนดตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมและวิทยากร  การเลือกผู้เข้าอบรมควร
เลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกัน วิทยากรจึงควรได้รับการคัดเลือกมาอย่างดีที่จะสอน วิทยากรไม่
มีคุณภาพ ไม่มีความรู้ความสามารถ จะท าให้โครงการเสียหาย  ๙) ก าหนดแนวทางและวิธีประเมินผล 
                                                           

๗๒ทวีป  อภิสิทธิ์, เทคนิคการเป็นวิทยากรและนักฝึกอบรม , (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๕๑),  หน้า ๗-๙. 

๗๓สมปราชญ์  อัมมะพันธ์ุ, วิทยากรต้องรู้, (กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ที่โอ.เอส. พริ้นติ้ง เฮาส์, ๒๕๔๗),  
หน้า ๖๙.  



 
 

๑๒๐ 

การประเมินผลเป็นกระบวนการในการพิจาณาตัดสิน ประเมินค่าของการฝึกอบรมโดยใช้เครื่องมือ 
เช่น วิธีสังเกต สอบถาม ทดสอบ๗๔   กระบวนการในการจัดท าโครงการฝึกอบรมสามารถแบ่ง
ออกเป็น ๕ ขั้นตอน 

๑) การหาความจ าเป็นในการฝึกอบรม (Training Needs Assessment-TNA) ด้วย
การวิเคราะห์องค์กร (Organizational Analysis) วิเคราะห์ว่าองค์กรฝึกอบรมเพ่ือแก้ปัญหาบางอย่าง
ในองค์กร หรือ ฝึกอบรมพนักงานใหม่เพ่ือต้องการให้พนักงานมีการปรับตัวให้เข้ากับระบบขององค์กร  

๒) การจัดท าหลักสูตร (Curriculum Design) ด้วยการคัดเลือกแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ใน
การก าหนดเนื้อหาและกระบวนการเรียนรู้ในการฝึกอบรม ก าหนดหัวข้อวิชาเนื้อหา ระยะเวลาที่
เหมาะสมรวมถึงกิจกรรมต่างๆ เป็นโครงร่างของหลักสูตร เช่น พิธีเปิดปิด กิจกรรมละลายพฤติกรรม
และนันทนาการ จัดท าแผนการสอน ก าหนดวิธีการสอนกิจกรรม เช่น กิจกรรมกลุ่ ม ศึกษากรณี 
จัดท าเอกสารประกอบการสอน สื่อ และวัสดุอุปกรณ์การสอน    

๓) การเตรียมการก่อนการฝึกอบรม (Training Preparation) ด้วยการจัดตาราง
ฝึกอบรมที่มีรายละเอียดของวันและเวลา กิจกรรมการเรียนการสอน เลือกใช้สถานที่ใช้ด าเนินการ
ฝึกอบรม จัดท าขออนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่าย เตรียมการประสานงาน การเดินทางของวิทยากร 
เตรียมความพร้อมของสถานที่ฝึกอบรมและโสตทัศนูปกรณ์   

๔) การด าเนินการฝึกอบรม (Training Implementation) กิจกรรมวันแรกของการ
ฝึกอบรมด้วยการลงทะเบียนและพิธีเปิดการฝึกอบรม ชี้แจงกติกาในการอยู่ร่วมกัน วิทยากร
ด าเนินการฝึกอบรมตามก าหนดการและแผนการสอนที่เตรียมไว้ ผู้ประสานงานโครงการอ านวยความ
สะดวกวิทยากร สังเกตปัญหาเฉพาะหน้าในการฝึกอบรม ควบคุมกิจกรรมการฝึกอบรมให้เป็นไปตาม
แผนข้อก าหนด และพิธีปิดการอบรมมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม    

๕) การประเมินผล (Training Evaluation) ด้วยการประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ประเมินผลเนื้อหา หัวข้อวิชา ประเมินผลความเหมาะสมของหลักสูตรโดยรวมเพ่ือการพัฒนาในการ
จัดอบรมครั้งต่อไป โดยกระบวนการในการจัดท าโครงการฝึกอบรม ตามแผนภาพ ดังนี้ 

 
 
 

 
 
 
                                                           

๗๔วิจิตร  อาวะกุล, การฝึกอบรมคู่มือฝึกอบรมและพัฒนาบุคคล, (กรุงเทพมหานคร: ศูนย์หนังสือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๐),หน้า ๒๙๓-๑๙๕. 



 
 

๑๒๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่  ๒.๕  กระบวนการในการจัดท าโครงการฝึกอบรม 
 

การหาความจ าเป็นในการฝึกอบรม (Training Needs Assessment-TNA) เป็น
กระบวนการวิเคราะห์ค้นหาความไม่เพียงพอที่มีอยู่ในปัจจุบันเมื่อเทียบกับระดับที่คาดหวังหรือที่ควร
จะเป็นในเรื่องของความรู้ (Knowledge :K)  ทักษะ (Skills :S)  ทัศนคติ (Attitudes :A) และ
พฤติกรรม (Behavior :B) ในการปฏิบัติหน้าที่จนเป็นเหตุให้องค์กรหรือหน่วยงานไม่สามารถด าเนิน
ให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ข้อด้อยในส่วนที่แก้ไขได้โดยใช้การฝึกอบรมคือ ความจ าเป็นในการ
ฝึกอบรมประกอบด้วย“ความรู้  ทักษะ  ทัศนคติ และพฤติกรรมในการปฏิบัติหน้าที่” ที่จ าเป็นต้อง
เพ่ิมพูนหรือเปลี่ยนแปลงให้กับบุคลากร ให้ถึงระดับที่จะมีความสามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายได้อย่างสัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่ควรจ าเป็น ดังแผนภาพ ดังนี้ 

 

 
 

 
 

แผนภาพที่  ๒.๖  ความจ าเป็นในการฝึกอบรม 
 

ระดับK S A B 
ทีพ่ึงประสงค์ 

 

 

ระดับK S A B 
ทีพ่ึงอยู่ในปัจจุบัน 

 

 

ความจ าเป็น 
ในการฝึกอบรม 

 

 

การวิเคราะหห์า 

ความจ าเปน็ในการฝกึอบรม 

การจัดท า 

หลักสูตร 

การเตรยีมการ 

ก่อนการฝกึอบรม 

การประเมนิผล 
การด าเนินการ

ฝึกอบรม 



 
 

๑๒๒ 

สรุปการหาความจ าเป็นในการฝึกอบรมต้องใช้ (๕W + ๑H) คือ whoหมายถึงใครบ้างที่
สมควรได้รับการฝึกอบรม Whyหมายถึง เหตุผลและความจ าเป็นที่จะต้องให้เข้ารับการฝึกอบรม 
What หมายถึง ฝึกอบรมในเรื่องใดบ้าง Whenหมายถึง เมื่อใดที่ควรให้เข้ารับการฝึกอบรมสอดคล้อง
ตามแผนหรือเร่งด่วน Whereหมายถึง จะให้เข้ารับการฝึกอบรมที่ไหน จะจัดอบรมภายในองค์กรหรือ
ภายนอกองค์กร Howหมายถึง ควรจะอบรมแบบไหนอย่างไร เช่น ฝึกอบรมโครงการสอนงาน 
(Coaching) ฝึกปฏิบัติงาน (On the Job Training) หรือสัมมนาดูงานนอกสถานที่๗๕ 

อาจารย์ ดร.สุรชาติ กิ่มมณี ประธานบริษัทฮิวแมน โซลูชั่นส์ เป็นผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 
๓๐ ปีในการฝึกอบรม  กล่าวว่า Training  need เป็นการหาความจ าเป็นของการพัฒนาและการ
ฝึกอบรมเพ่ือจัดท าเส้นทางการฝึกอบรม ด้วยเหตุผลเพราะต้องการวางแผนการฝึกอบรมการพัฒนา
วิทยากรต้นแบบจึงเรียนรู้ในหลักสูตร "การวิเคราะห์หาความจ าเป็นในการฝึกอบรมเพ่ือจัดท าเส้นทาง
การฝึกอบรม" ซึ่งจัดโดยสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายใต้
หัวข้อ ตัวแบบในการฝึกอบรมและ Training and Development Model  กระบวนการในการ
วิเคราะห์ความจ าเป็นในการฝึกอบรม  เทคนิคในการวิเคราะห์ก าหนดความจ าเป็นในการฝึกอบรม  
เทคนิคการจัดท าหลักสูตรฝึกอบรมบนพ้ืนฐานของผลการวิเคราะห์ความจ าเป็นในการฝึกอบรม   
หลักการจัดอันดับความส าคัญของหัวข้อฝึกอบรม  วัตถุประสงค์ของการจัดท าเส้นทางการฝึกอบรม 
(Training Road Map) กระบวนการจัดท า Training Road Map การจัดท าแผนฝึกอบรมในรูปแบบ 
Road Map การออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินสัมฤทธิผลการฝึกอบรม และการเขียนโครงการ  
                สังคมมีการเปลี่ยนแปลงจึงต้องมีความจ าเป็นในการเรียนรู้เรื่องการวิเคราะห์ความ
จ าเป็นในการฝึกอบรมเพ่ือจัดท าเส้นทางการฝึกอบรม โดยอาจารย์ใช้วิธีด้วยการเอาผู้ฝึกอบรมเป็นตัว
ตั้งว่าอยากทราบเรื่องอะไร เริ่มต้นจากการตั้งค าถามว่า “ท าไมเราถึงมาเรียนหลักสูตรนี้” จึงให้
ค าตอบ ๒ ประการคือ ๑) ก าลังท าดุษฎีนิพนธ์ ปริญญาเอก ด้านการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ จะมีการ
จัดฝึกอบรมพระวิทยากรต้นแบบจึงต้องมาเรียนรู้หลักสูตรการวิเคราะห์ความจ าเป็นในการฝึกอบรม
เพ่ือจัดท าเส้นทางการฝึกอบรมพระวิทยากรต้นแบบธรรมะโอดีโดยพุทธสันติวิธี ด้วยการตั้งค าถามว่า
เราจะมีการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบอย่างไร?  ๒) ปัจจุบันเป็นวิทยากรกระบวนการธรรมะโอดี      
จึงต้องการเรียนรู้ว่าองค์กรต่างๆที่จะจัดฝึกอบรมนั้น เขามีความต้องการอะไร ท าไมถึงต้องจัดการ
ฝึกอบรม วัตถุประสงค์ ในการจัดฝึกอบรมที่ผู้ รับผิดชอบโครงการแจ้งวิทยากรมาเป็นนั้น             
เป็นวัตถุประสงค์แท้หรือวัตถุประสงค์เทียม เราในฐานะวิทยากรธรรมะโอดีจะต้องทราบเพ่ือออกแบบ
และสร้างหลักสูตรตามความต้องการขององค์กรนั้นๆ   

                                                           
๗๕วิบูลย์   บุญยธโรกุล,  คู่มือวิทยากรและผู้จัดการฝึกอบรม, (กรุงเทพมหานคร :บริษัทด่านสุทธากา

รพิมพ,์  ๒๕๔๕), หน้า ๓๒-๔๖. 



 
 

๑๒๓ 

                 จึงมีค าถามว่าเมื่อคนเข้ามาท างานในองค์กรซึ่งจบมหาวิทยาลัยมาแล้ว ท าไมเราจึงต้อง
มีการพัฒนาอีก จึงมีสาเหตุ การจะพัฒนาการฝึกอบรมต้องมี Needs การจะพัฒนาวิทยากรต้นแบบ
ต้องมี Needs หรือเราจะนิยมใช้ค าว่า "Training Needs ความจ าเป็นในการฝึกอบรม หรือ T-N" อัน
หมายถึงความต้องการในการฝึกอบรม เราจึงต้องค้นหา TN ก่อน จะต้องมี TNก่อนจึงจะมีการ
ฝึกอบรม ด้วยการพัฒนากลุ่มเป้าหมายว่ามี TN อะไรบ้าง เช่น ไทยแลนด์ ๔.๐ จะให้นโยบายนี้ส าเร็จ
ต้องอาศัยคน ประชาชน ข้าราชการและอ่ืนๆ คนจะท าส าเร็จได้ต้องมีความรู้ ทักษะ ทัศนคติ วิธีคิด 
ถามว่าเราจะท าอย่างไร? จึงจะส าเร็จ  นโยบาย๔.๐ จะส าเร็จ  เราต้องวิเคราะห์โจทย์ก่อนว่า ๔.๐ คือ
อะไร ต้องดูโจทย์เพ่ือไปถึง TN คือ ต้นน้ า ด้วยการเข้าใจการพัฒนาประเทศ ตั้งแต่ ๑.๐ ๒.๐ ๓.๐    
ซึ่งปัจจุบันไทยอยู่ในยุค ๓.๐ มีรายได้มีค่าเเรง เราพยายามจะพัฒนาไปถึง ๔.๐ ค าถามคือ ๔.๐ คือ
อะไร แล้วจะไป ๔.๐ เพ่ืออะไร สันดานที่แท้จริงของ ๔.๐ คืออะไร ในยุค ๓.๐ เราท า ๘๐ ได้ ๒๐ 
หมายถึง ท างานหนักเหนื่อย ส่วน ยุค ๔.๐ ท า ๒๐ ได้ ๘๐  หมายถึง ท างานสบายได้เงินเยอะ ผู้ก่อตั้ง
เฟชบุ๊ค หรือ บิลเกตท า๒๐ แต่ได้ ๘๐ แต่เศรษฐีของไทยเราในปัจจุบันยังท า ๘๐ได้ ๒๐ ข้อมูลใน
Google ใครเอาข้อมูลไปใส่ไว้ก็พวกเรานี่เอง เฟชบุ๊ค ไม่มีอะไรเลย แต่ได้มากกว่าคนที่มีธุรกิจใหญ่โต  
ปัจจุบันเราจะเที่ยวเชียงใหม่มีการจองโรงแรมผ่านแอปได้ราคาถูกและได้ที่พักดี อดีตเราจองไว้
ล่วงหน้า ๓ เดือน เราจะท าอย่างไรให้เป็นวัด ๔.๐ ท า ๒๐ แต่ได้ ๘๐ แต่อยู่ภายใต้ของกฎระเบียบ 
เครื่องมือที่จะน าไปสู่ยุค ๔.๐ คือ “ไอทีและสมองที่มีรอยหยัก” ในการสร้างนวัตกรรม อาวุธที่ส าคัญ
ในการวิเคราะห์หาความจ าเป็นคือ " ไอทีและสมอง"  
                 เพราะปัจจุบันคนในองค์กร มีค ากล่าวว่า นายไม่ให้คิดต่าง คิดได้แต่ไม่ให้ท า          
เด็กปัจจุบันเราอาจจะมองว่าไม่เอาไหนไม่มีความอดทน “เด็กถูกบล็อกความคิด” จริงๆ เด็กสมัย
ปัจจุบันชอบอิสรภาพ ผู้ใหญ่มองว่าเด็กฟุ้ง แต่เด็กเขาต้องการอิสรภาพมากกว่า ไม่ต้องการแบบรูด
บัตรออกจากคอก จึงไม่ทนต่อการถูกบล็อคความคิด  จึงตั้งค าถามว่าวัด ๔.๐ มหาวิทยาลัย ๔.๐ 
พระสงฆ์ยุคใหม่ ๔.๐ ควรจะเป็นอย่างไร จะมีการปรับตัวอย่างไร? ดิจิตอลจึงเป็นเครื่องมือให้เราท า 
๒๐ ได้ ๘๐ ต้องมีนวัตกรรม ขนมจีบที่เราทานในปัจจุบันใช้หุ่นยนต์ปั้น ลงทุนครั้งเดียวได้ผลเยอะ 
สมาร์ทโฟนของแอปเปิ้ลมาขายให้เราลงทุนสมองขายนวัตกรรม  ชาวนาญี่ปุ่นท า ๒๐ ได้ ๘๐ ด้วยการ
น าไอทมีาใช้ มีการค านวณความชื้นในการให้น้ า คนจึงต้องมีความรู้ ทักษะ ทัศนคติ วิธีคิด อย่างไรใน 
๔.๐ รัฐต้องให้ประชาชนใช้ไอที เพ่ือเข้าถึงข้อมูล มีการขายสินค้าทางเน็ต ความจ าเป็นของชาวบ้าน
คือ ไอที มีการใช้ไอทีเป็น จึงต้องมีทักษะในการคิดสร้างสรรค์ ท าน้อยแต่ได้มาก เช่น  เอาของสอง
อย่างมารวมกันเพ่ือให้เป็นของใหม่พระสงฆ์อยากให้ประชาชนเข้าวัดเราจะต้องท าอย่างไร  ในยุค
ปัจจุบัน จึงต้องมีระบบไอทีและสมอง สร้างนวัตกรรม TN จึงเป็นโจทย์จะต้องมีความรู้ทักษะในการ
คิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ในความคิดสร้างสรรค์เราสามารถฝึกได้  ยิ่งฝึกตั้งแต่เด็กยิ่งจะดีที่สุด 
ปัจจุบันจึงมีค าว่า  “ปัญญาประดิษฐ์ AI. หมายถึง เป็นสิ่งไม่มีชีวิตแต่เก่งเหมือนสิ่งมีชีวิต” จะน ามาใช้



 
 

๑๒๔ 

ในวงการแพทย์ ต่อไปอาจไม่ต้องใช้แพทย์ แค่คีย์ข้อมูลอาจจะทราบรายละเอียดทุกอย่าง ถือว่าเป็น
นวัตกรรม  TNจึงเป็นความคิดสร้างสรรค์ ในเวลาที่เราโพสต์อะไรลงไปในโลกออนไลน์ จะมีคนมา
ประมวลข้อมูลของเรา เป็นการรวบรวมข้อมูลจะท านายแม่นขึ้น เพราะใช้ข้อมูลในอดีตมาท านาย   
เช่น ร้านอาหาร เก็บข้อมูลคนที่มาใช้บริการ ใน ๑ เดือน ๑ ปี คนที่มาใช้บริการ คือ เพศ เวลา อาหาร
ที่สั่ง เครื่องดื่ม เป็นต้น ก็มีการประมวลเพ่ือได้ค าตอบเพ่ือการบริการ จึงสรุปว่า TN จะต้องมีความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม เวลาเราไปญี่ปุ่นจะมีรายชื่ออาหารแล้วให้เราเลือกหยอด เงิน แล้วรอรับ
อาหาร ไม่ต้องมีเด็กรับออเดอร์ มีการประมวลได้เลยว่าคนสั่งอาหารประเภทใด วันจันทร์อังคาร
อาหารประเภทใดขายดี ตู้เดียวแต่ทราบทุกอย่าง ญี่ปุ่นจึงส าเร็จเรื่อง ๔.๐ คนไทยถ้าอยากจะพัฒนา
จึงต้อง"พัฒนาเรื่องไอที พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนานวัตกรรม"  เราจึงหา TN ให้เหมาะกับ
คนเหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย ในสิงคโปร์ใช้การ์ดใบเดียวสามารถไปได้ท่ัวหมด ถือว่าเป็นนวัตกรรม  
                 ดังนั้น TN คือ การหาความจ าเป็นในการพัฒนาและการฝึกอบรม ต้องค้นให้เจอว่ามี 
TNอะไรบ้าง ต้องอาศัยคน คนจะต้องมีทักษะความรู้และทัศนคติที่ดีมีความคิดสร้างสรรค์มีนวัตกรรม
ใหม่ๆ  การเรียนรู้ในครั้งนี้ท าให้เห็นอะไรบางอย่างในการพัฒนาและการฝึกอบรม มิใช่อยู่ๆ อยากจะ
อบรมอะไรก็อบรม จะต้องหาความจ าเป็นในการพัฒนาและการฝึกอบรม ถ้าหาTN ไม่ชัดการพัฒนา
และการฝึกอบรมจะไม่ชัดเช่นกัน TN จึงเป็นต้นน้ าของการพัฒนาและการฝึกอบรมเป็นเส้นทางสู่
ความส าเร็จในการฝึกอบรม  การเปลี่ยนแปลงปัญหาและนโยบายผู้บริหารจุดเริ่มการพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมต้องปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงสังคม จะพัฒนาใคร พัฒนาเรื่องอะไรพัฒนาอย่างไรถือว่า
เป็นหัวใจของ Training needs  องค์กรแต่ละองค์กรจะจัดการฝึกอบรมนั้น ต้องมีความจ าเป็นมากต่อ
คนต่องานต่อองค์ จึงมีการพัฒนาและฝึกอบรมขึ้น วิทยากรต้นแบบจะต้องตระหนักด้วยว่าต้องเตรียม
ตัวมาเป็นอย่างดี วิทยากรที่ขาดการเตรียมตัวถือว่าเป็นการท าร้ายองค์กรนั้นๆ เลย วิทยากรจึงต้องมี
การรู้เขา รู้เรา รู้เป้า รู้สื่อ  รู้สลับ รู้สรุป วิทยากรจะต้องทราบ TN ขององค์กรนั้นเป็นอย่างดี         
ซึ่งหมายถึง ความจ าเป็นในการพัฒนาและฝึกอบรมจะเกิดขึ้นได้นั้น มีเหตุ   ๓ ประการ คือ  
               ๑) "เม่ือมีการเปลี่ยนแปลง"  หมายถึง  เป็นนโยบายขององค์กร เป็นยุทธศาสตร์ของ
องค์กร จะท าให้เกิด TN  คนจีนรวยมาเที่ยวเมืองไทยเป็นจ านวนมากจะเกิดอะไรขึ้นกับกรุงเทพ     
จะเกิดความจ าเป็นการพัฒนาและฝึกอบรมอะไรบ้าง ค าตอบคือทักษะทางภาษา การให้บริการ ด้าน
ไอที  อะไรก็ตามที่ไม่เหมือนเดิมเราเรียกว่า"การเปลี่ยนแปลง" ผู้ที่จะหาความจ าเป็นจึงต้องอ่านเยอะ 
ฟังเยอะ เรียนรู้เยอะ เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงจึงชื่อว่าพัฒนา ด้วยการ"พัฒนาใคร Who  พัฒนาเรื่อง
อะไร What  พัฒนาอย่างไร How"  ผลของการเปลี่ยนแปลงท าให้เกิดผลกระทบต่อคนและองค์กร 
เราจะพัฒนาเรื่องอะไร ท าไมต้องพัฒนา ถ้าไม่พัฒนาจะเกิดอะไร ปัจจุบันจึงมีเทรนใหม่ๆ เกิดขึ้น
มากมายจึงต้องมีการพัฒนาและฝึกอบรม อย่างเช่นไอทีมีการอัพเดทตลอดเวลา เราจึงต้องมีการ
วิเคราะห์หาความจ าเป็นในการพัฒนาและฝึกอบรมตามแนวทางของ ๕ W + ๑ H คือ ๑) Who ใคร
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ควรได้รับการฝึกอบรม  ๒) Why มีเหตุผลอะไรในการฝึกอบรม  ๓) What ฝึกอบรมเรื่องอะไร ๔) 
When  ฝึกอบรมเมื่อใด ๕) Where ฝึกอบรมที่ไหนภายนอกใน ๖) How มีวิธีการฝึกอบรมอย่างไร  
                 เราได้ให้สิ่งที่เขาต้องการปรารถนาชาวบ้านอยากจะมาฝึกอบรม การวิเคราะห์หาความ
จ าเป็นจึงต้องโดนหัวใจคน เช่น การปลูกมะนาวนอกฤดูกาลชาวบ้านต้องการเรียนรู้ ผู้จัดการฝึกอบรม
จึงต้องวิเคราะห์และความต้องการ สังคมปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงกลุ่มZen z  เราจะสื่อสารกับคน
กลุ่มนี้อย่างไร? อดีตคนเก่งท างานราชการแต่ในปัจจุบันไม่ท างานราชการ คนรุ่นใหม่ชอบอิสระท างาน
ประจ าและมีอาชีพเสริม ระบบราชการมีการเปลี่ยนแปลงช้า ควรมีการพัฒนาเรื่องอะไร ซึ่งใน 
“ปัจจุบันเราไม่ได้ขาดแคลนข้อมูลแต่เราขาดการวิเคราะห์ข้อมูล”  เราซื้อของด้วยบัตรต่างๆ เราจะ
ถูกบันทึกข้อมูล ค าถามข้อมูลเหล่านั้นเอาไปท าอะไร ค าตอบคือ น าข้อมูลไปสร้างความหมายเป็น
เรื่องราว วิเคราะห์เกี่ยวกับการซื้อในครั้งต่อๆไป บุคคลที่เป็นคนวิเคราะห์ข้อมูลจะต้องจบหลายสาขา
คือ"ไอที การตลาด พฤติกรรมมนุษย์"  สหสาขาวิชา ปัจจุบันเราจึงขาด"บุคคลที่จะเอาข้อมูลมา
ประมวลเป็นเรื่องราว" เพราะเมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้จัดฝึกอบรมถ้าขาด
การวิเคราะห์ข้อมูลในเบื้องต้น จะท าให้การฝึกอบรมไปไม่ถึงเป้าหมาย ปัจจุบันจึงต้องมีการบูรณาการ
ในบ้านเรากระทรวงเดียวกันยังไม่สามารถบูรณาการได้  อดีตเราจะไปต่างประเทศเป็นเรื่องใหญ่แต่คน
ปัจจุบันจะไปต่างประเทศไปได้เลย แค่รู้  “ภาษา  ไอที วัฒนธรรมแตกต่าง”  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมจึงเกิดการฝึกอบรม  ในกรุงเทพจึงยากมากจะแก้ปัญหาน้ าท่วม เพราะระบบโครงสร้างเป็น
เก่า จัดการล าบาก นอกจากจะไปสร้างเมืองใหม่วางฝังเมืองให้เป็นระบบ ใครแก้ไขน้ าท่วมได้ยินดี
สร้างอนุสาวรีย์ เราจึงควรสร้างเมืองใหม่ดีกว่า  
              ๒) "เม่ือมีปัญหา" จะเกิด TN เพราะอะไรที่อยากให้เกิดแต่ไม่เกิด อะไรไม่อยากให้เกิด
แต่เกิด เช่น ยาเสพติด การบริการที่ไม่ดีในองค์กร ถือว่าน าไปสู่ปัญหา เมื่อเกิดปัญหาจึงเกิดการ
ฝึกอบรม แล้วเราจะอบรมใคร เมื่อมีเรื่องร้องเรียนความจ าเป็นในการฝึกอบรมจึงเกิดขึ้น ถ้ามีการ
วิเคราะห์ผิดน าไปสู่การตั้งวัตถุประสงค์ผิด การฝึกอบรมก็ผิดพลาด ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ เช่น กรณี
การฆ่าตัวตาย ถามว่าอะไรเป็น TN  เพ่ือน าไปสู่การแก้ปัญหา วิเคราะห์  TN ด้วยการเก็บข้อมูลเชิง
ลึก หรือ กรณีเด็กยกพวกตีกัน ถ้าให้เราวิเคราะห์ TN กลุ่มเป้าหมายใดมีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ผู้ปกครอง 
ครู พระสงฆ์  จะเห็นว่าเมื่อเกิดปัญหาจะเกิดTN เราต้องฝึกมองปัญหาให้รวดเร็ว " หาปัญหาของ
กลุ่มเป้าหมายให้เจอ " ด้วยค าว่ากับใคร เรื่องอะไร หรือ กรณีคุณแม่วัยใส เกิดกับใครเรื่องอะไรจึง
มองเห็นว่าเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงและปัญหาจึงเกิดความจ าเป็นในการฝึกอบรม ฝึกอบรมใคร     
และฝึกอบรมเรื่องอะไร เรียนจบมาไม่สามารถท างานได้เพราะขาดประสบการณ์ เพราะ
สถาบันอุดมศึกษาไม่ได้ให้ประสบการณ์ บริษัทบางที่ไม่ต้องมีวุฒิการศึกษา เช่น Google ไม่สนใจ
ประกาศนียบัตรแต่ดูประสบการณ์  
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            ๓) "เม่ือเป็นนโยบายของผู้บริหาร"  เช่น ผู้บริหารมีนโยบายให้บุคลากรเก่งภาษาอังกฤษ 
จึงมีความจ าเป็นในการฝึกอบรมโดยการพัฒนาและฝึกอบรมทั้งองค์กร ความจริงภาคราชการท า
ภารกิจและงานเยอะมากแต่ขาดการประชาสัมพันธ์สื่อสารซึ่งต่างจากเอกชน จึงมีความจ าเป็น ในการ
ฝึกอบรม เพื่อหาช่องทางในการสื่อสาร ผู้บริหารมีนโยบายจึงต้องฝึกอบรม รวมถึงวัดในปัจจุบันต้องมี
การปรับตัว เช่น การจอดรถ ห้องน้ า  การฝึกอบรมบางอย่างจึงขึ้นอยู่กับนโยบายของผู้บริหาร คนใน
ห้ององค์กรต้องได้รับการพัฒนาและฝึกอบรม เพราะ " น้ านิ่งมันจะเน่า "  
                 ดั้งนั้น สาเหตุของความจ าเป็นของการพัฒนาและฝึกอบรมนั้น มี ๓ ประการ คือ เป็น
การเปลี่ยนแปลง เป็นปัญหา เป็นนโยบายของผู้บริหาร วิทยากรหรือผู้จัดการฝึกอบรมจึงต้อง
ตระหนักเรื่องของการหาความจ าเป็นในการพัฒนาและการฝึกอบรม  จะท าให้การฝึกอบรมนั้น
ประสบความส าเร็จ๗๖ 

การเขียนโครงการฝึกอบรมเป็นการวางแผนการท างานเพ่ือให้ผู้เข้าฝึกอบรมเกิดการ
เรียนรู้อย่างมีทิศทาง ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ในระยะเวลาที่ก าจัด ดังนั้นในการเขียนโครงการ
ฝึกอบรมจึงควรหัวข้อ ดังนี้ ๑) ชื่อโครงการ ให้ระบุชื่อโครงการฝึกอบรมให้เหมาะสม กะทัดรัด ชัดเจน 
สอดคล้องกับเนื้อหาและจ าเพาะจงว่าจะฝึกอบรมเรื่องอะไร ให้แก่ใคร การก าหนดชื่อโครงการต้อง
ค านึงถึงว่าก าหนดตามชื่อวิชา หรือหัวข้อเรื่องว่าจะอบรมเรื่องอะไร ก าหนดตามกลุ่มผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม และก าหนดตามหัวข้อวิชาและกลุ่มผู้เข้าอบรม เช่น ศิลปะการพูดส าหรับผู้บริหาร หรือ การ
สอนภาษาไทยส าหรับครูประถมศึกษา  ๒) หลักการและเหตุผล แสดงถึงความเป็นมา ปัญหา เหตุผล 
หรือความจ าเป็นที่ต้องจัดท าโครงการ พยายามเสนอปัญหาเหตุผลต่างๆ ที่จ าเป็นต้องจัดอบรมให้
กระชับ มีน้ าหนักพอที่จะอนุมัติโครงการ  ๓) วัตถุประสงค์  แสดงถึงความต้องการกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ในการฝึกอบรมเพ่ือแก้ปัญหาหรือตอบสนองความจ าเป็นที่ ได้ เขียนไว้หลักการและเหตุผล             
๔) หลักสูตร หัวข้อวิชาที่ให้การฝึกอบรมว่ามีเรื่องอะไรบ้าง วัตถุประสงค์แต่ละหัวข้อเรื่อง กิจกรรม
หรือวิธีการอบรม ระยะเวลาในการฝึกอบรม ก าหนดการฝึกอบรมแ ต่ละวิชาแต่ละหมวด               
๕) คุณสมบัติของผู้เข้าฝึกอบรม ก าหนดว่าใครควรเข้าอบรมในหลักสูตรนี้ หรือต้องผ่านหลักสูตรใดมา
ก่อน กลุ่มคนระดับใด ท าหน้าที่อะไร เพ่ือช่วยให้การจัดหลักสูตร เนื้อหาสาระ และเทคนิคกิจกรรม
การสอนได้อย่างเหมาะสม ๖) จ านวนผู้เข้าฝึกอบรม ขนาดของกลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรมส่งผลต่อการ
จัดกิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ วิธีการฝึกอบรม ตลอดถึงสถานที่ สื่อ อุปกรณ์และเครื่องอ านวย
ความสะดวก  ๗) ระยะเวลาการฝึกอบรม  ก าหนดจ านวนวันเวลาในการฝึกอบรมเพราะจะส่งผลถึง
งบประมาณ หลักสูตรการฝึกอบรม วิทยากร สถานที่ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ๘) สถานที่ฝึกอบรม       
ผู้จัดโครงการฝึกอบรมจะต้องพิจารณาจากหลักสูตรว่าใช้วิธีการฝึกอบรมแบบใด เช่น การบรรยาย    
                                                           

๗๖สุรชาติ กิ่มมณี, คู่มือการวิเคราะห์ความจ าเป็นในการฝึกอบรมเพ่ือท าเส้นทางการฝึกอบรม รุ่นที่ 
๙, (กรุงเทพมหานคร: สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,  ๒๕๖๑), หน้า ๓-๓๐. 



 
 

๑๒๗ 

มีกิจกรรม จ านวนผู้เข้าอบรมเพ่ือเตรียมห้องประชุมใหญ่เล็ก สถานที่ฝึกอบรมจึงต้องมีความเหมาะสม
เพ่ือเป็นเครื่องจูงใจให้เกิดการเรียนรู้   ๙) วิธีด าเนินการฝึกอบรม  การฝึกอบรมโดยยึดวิทยากรเป็น
ศูนย์กลาง การฝึกอบรมเน้นการบรรยาย หรือการฝึกอบรมโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางจะเน้นการ
ปฏิบัติแบะท ากิจกรรม ๑๐) วิทยากร  ถือว่าเป็นจุดอย่างหนึ่งที่ส าคัญของโครงการฝึกอบรม ชื่อ
วิทยากรจะท าให้เกิดความสนใจและจูงใจให้ผู้เข้าฝึกอบรมต้องการเข้ารับการฝึกอบรม การเลือก
วิทยากรให้มีความเหมาะสมกับเรื่องหรือหัวข้อวิชา ผู้เขียนโครงการจึงต้องระบุให้ชัดเจนว่าวิทยากร
เป็นใคร มาจากสถาบันใด  ๑๑) ผู้รับผิดชอบโครงการ  เป็นการระบุเพ่ือให้ทราบว่าสถาบันใดหรือ
หน่วยงานใดใครเป็นผู้จัดโครงการฝึกอบรมนี้ เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
เพ่ือการประสานงานในการด าเนินการฝึกอบรม ๑๒) งบประมาณ  งบประมาณในการฝึกอบรมครั้งนี้
ต้องมีการประมาณให้ชัดเจน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหารเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุเอกสาร
ประกอบการฝึกอบรม เป็นต้น งบประมาณได้มาจากไหน มีค่าลงทะเบียนหรือไม่  ๑๓) การ
ประเมินผล  ใช้เครื่องมือและวิธีการประเมินอย่างไร ประเมินเรื่องอะไร  การประเมินผลท าให้ทราบ
ว่าการอบรมในครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างไร  ๑๔) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  เป็นการ
คาดหวังว่าหลังจากฝึกอบรมสิ้นสุดลงใครจะได้เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์บ้าง เช่น ตัวผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมได้รับผลประโยชน์อย่างไร เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องอะไร๗๗ 

โครงการฝึกอบรมที่ดีต้องมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ชัดเจน รัดกุมเข้าใจง่ายกระชับ 
มีกระบวนการหรือระบบในการพัฒนาบุคลากรและมีส่วนประกอบโครงการที่ส าคัญ การใช้ถ้อยค า
ส านวนในการเขียนโครงการอบรมควรยึดหลัก ดังนี้ ๑) ความชัดเจน  ใช้ถ้อยค าส านวนหรือภาษาที่ท า
ให้ผู้อ่านเข้าใจในเนื้อหาที่รับรู้ได้ง่าย เนื้อหาที่ชัดเจนจะท าให้ผู้ฟังสนใจและอยากติดตามเนื้อเรื่อง
ต่อไป ถ้าเราใช้ถ้อยค าที่คลุมเครือจะท าให้เกิดความเข้าใจผิด ๒) ความง่าย  การเขียนโครงการที่มี
ตัวเลขหรือสถิติ การน าเสนอออกไปอาจท าให้เกิดความสับสน ผู้เขียนควรใช้แผนภูมิ ผัง หรือตาราง
เพ่ือช่วยให้อ่านเข้าใจง่าย ใช้เวลาน้อยในการท าความเข้าใจ ๓) ความรบถ้วนสมบูรณ์  โครงการที่
เขียนเสร็จแล้วจะต้องมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทางเนื้อหาสาระในตัว คือ มีข้อมูล เหตุผล อย่าง
เพียงพอ ผู้เขียนจะต้องมีความรู้ที่มีความรู้ในเรื่องที่จะเขียน ข้อเสนอแนะในการเขียนโครงการ
ฝึกอบรมนั้น  ผู้เขียนจะต้องคิดโครงร่างโครงการก่อน ต้องทราบเรื่องราว ปัญหาความต้องการของทุก
ฝ่าย ก าหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน เขียนให้ชัดเจนสั้น ง่าย กะทัดรัด มีข้อเท็จจริงในโครงการ        
มุ่งประโยชน์ส่วนรวม ควรทบทวนตรวจดูปรับปรุงถ้อยค า เปิดใจกว้างพร้อมรับค าวิจารณ์ ผู้พิจารณา

                                                           
๗๗สมปราชญ์  อัมมะพันธุ,์ วิทยากรต้องรู้, (กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ที่โอ.เอส. พริ้นติ้ง เฮาส์, ๒๕๔๗), 

หน้า ๖๙-๗๒. 



 
 

๑๒๘ 

โครงการควรเปิดโอกาสให้ผู้เขียนได้เสนอโครงการด้วยการพูดน าเสนอ และเมื่อจัดพิมพ์โครงการเสร็จ
แล้ว ต้องมีการตรวจสอบความถูกต้อง๗๘  

ดังนั้น Training Objectives ทัศนคติเป็นการเปลี่ยนแปลงยากที่สุดในการพัฒนาคน
พฤติกรรมแสดงออกจะบอกถึงการมีทัศนคติของบุคคลนั้นๆ วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมของการ
ฝึกอบรมจนกระทั่งสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม วิทยากรมืออาชีพต้องค้นหา TN และ TO ในการ
ฝึกอบรมอย่างมืออาชีพ ซึ่งการเขียนโครงการฝึกอบรมให้ได้ผลส าเร็จ สิ่งที่ท้าทายผู้จัดการฝึกอบรมให้
บรรลุผลคือ การเขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ถ้าเขียนวัตถุประสงค์ไม่ชัดหรือไม่ได้เกิดจากจาก
Training needs ของคนในองค์กรจะท าให้การฝึกอบรมไม่เกิดผล วัตถุประสงค์จึงต้องเขียนให้ชัดเจน 
หรือแม้แต่งานวิจัยเหมือนกัน วัตถุประสงค์ไม่ชัดการด าเนินการวิจัยก็ผิดพลาด งานวิจัยจึงต้อง
สามารถตอบโจทย์วัตถุประสงค์ ซึ่งหมายถึงโครงการฝึกอบรมการเขียนวัตถุประสงค์เวลาน าไป
ฝึกอบรมต้องสามารถตอบโจทย์ตามวัตถุประสงค์ได้ Training Objectiveหรือ วัตถุประสงค์ของการ
ฝึกอบรม ๑) เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ ๒) เพื่อให้มีทักษะ  ๓.เพื่อให้มีทัศนคติ ในเรื่องอะไรก็
แล้วแต่เราจะต้องการพัฒนา ตามด้วยค าว่า “จนกระทั่งสามารถซึ่งเป็นเชิงพฤติกรรม” ก่อนเขียน
วัตถุประสงค์ต้องหาความจ าเป็นในการฝึกอบรม เช่น มีเรื่องร้องเรียนการบริการ ถามว่าบุคลากรมี
ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะการบริการ แต่ท าไมยังมีเรื่องร้องเรียนการบริการ ค าตอบคือ “ไม่มีทัศนคติ
เชิงบวกในการให้บริการ” การเขียนวัตถุประสงค์ควรโฟกัสที่ทัศนคติในการบริการ ทัศนคติที่มีต่อผู้มา
รับการบริการ ไม่ต้องไปอบรมเพ่ือให้ความรู้หรือทักษะการบริการ เพราะสามารถปฏิบัติได้แต่ควร
ฝึกอบรมด้านการปรับเปลี่ยนทัศนคติต่อการบริการ ในปัจจุบันมีการเขียนวัตถุประสงค์ไม่ถูก แต่ก็ยัง
สามารถจัดฝึกอบรมได้ เพราะเขียนแบบรวมๆ ไม่ชัดไม่ได้มาจาก Training Needs ที่แท้จริง 
ผู้เชี่ยวชาญมองว่าตัวทัศนคติยากที่สุดในการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมที่แสดงออกจะบอกว่าบุคคลนี้มี
ทัศนคติอย่างไร จะเห็นว่าการเขียนวัตถุประสงค์จะต้องสอดรับกับTraining Needs  

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมจึงต้องชัดเจนเพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายมี  ๔ ประการ คือ 
ความรู้  ความเข้าใจ ทักษะ  ทัศนคติ ในเรื่องท่ีฝึกอบรม “จนกระท่ังสามารถ.....พยายาม.....หาวิธีการ
.....” เพ่ือเป็นการสะท้อนให้เห็นว่ามีทัศนคติที่ดีต่อเรื่องที่ได้รับการฝึกอบรม จงเน้นย้ าว่า “ถ้าเราหา 
Training Needs ได้เราจะสามารถเขียนวัตถุประสงค์ได้ชัดเจน” เช่น ปัญหาทัศนคติต่อการสอนแบบ
นักเรียนเป็นศูนย์กลาง วัตถุประสงค์เพ่ือให้ครูมีทัศนคติต่อการสอนแบบเด็กเป็นศูนย์กลาง จนกระทั่ง
พยายามใช้วิธีการสอนด้วยนักเรียนเป็นศูนย์กลาง จนกระทั่งหาวิธีการและเทคนิคใหม่ๆเพ่ือให้
นักเรียนเป็นศูนย์กลาง  แสดงให้เห็นว่าทัศนคติที่ดีจะน าไปสู่พฤติกรรมที่ดี  ภรรยาที่มีทัศนคติที่ไม่ดี
ต่อสามีมักจะท าอาหารที่ตนเองชอบมากกว่าอาหารที่สามีชอบ แสดงให้เห็นว่าทัศนคติส าคัญมากใน
                                                           

๗๘สมชาติ   กิจยรรยง, สูตรส าเร็จการจัดฝึกอบรม,  (กรุงเทพมหานคร: บริษัท มัลติอินฟอร์เมช่ัน 
เทคโนโลยี จ ากัด, ๒๕๔๔), หน้า ๒๖-๓๓  



 
 

๑๒๙ 

การฝึกอบรม เมื่อเปลี่ยนแปลงทัศนคติไปในที่ดีจะส่งผลในทางที่ดีเช่นกัน การเขียนวัตถุประสงค์
จะต้องเกิดพฤติกรรม  
               การเขียนวัตถุประสงค์การฝึกอบรมวิทยากรต้นแบบนั้น “วิทยากรต้นแบบจะต้องมี
ความรู้ มีความเข้าใจ มีทักษะ มีทัศนคติที่ดีต่อการเป็นวิทยากรต้นแบบธรรมะโอดี”  เพ่ือออกไป
ท างานในการเผยแผ่ค าสอนของพระพุทธเจ้า เป็นต้นแบบด้านสันติภาพ เข้าใจความเป็นพหุวัฒนธรรม 
ใช้พุทธสันติวิธีเป็นเครื่องมือในการเผยแผ่ธรรมในองค์กรเพ่ือให้เกิดสันติสุข เมื่อวัตถุประสงค์ชัดเจน 
"เราจะออกแบบหลักสูตร" ออกแบบหัวข้อแต่ต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนก่อนจึงจะหาแนวทางในการ
ฝึกอบรม เรียกว่า"หาข้อมูลล้างวัตถุประสงค์ เมื่อวัตถุประสงค์ชัดเจนก็ด าเนินการพัฒนาจัดฝึกอบรม 
เวลามีองค์กรเชิญวิทยากรไปบรรยายวิทยากรต้องหา TN และ TO ในการฝึกอบรมให้เจอ๗๙  จึงมี
วงจรการฝึกอบรม ( Training Cycle) ดังนี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพที่ ๒.๗  วงจรการฝกึอบรม ( Training Cycle)๘๐ 
                                                           

๗๙สุรชาติ กิ่มมณี, คู่มือการวิเคราะห์ความจ าเป็นในการฝึกอบรมเพ่ือท าเส้นทางการฝึกอบรม รุ่นที่ 
๙, (กรุงเทพมหานคร: สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๖๑),  หน้า ๓-๓๐. 

๘๐วิจิตร  อาวะกุล, การฝึกอบรมคู่มือฝึกอบรมและพัฒนาบุคคล, (กรุงเทพมหานคร: ศูนย์หนังสือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๐),หน้า ๑๖๑. 

ระบุปัญหา 

จัดล าดับปัญหาตาม

ความส าคัญ 

วิเคราะห์ปัญหาท่ีแก้ได้ด้วยการ

ฝึกอบรม 

วางแนวความคิด – เป้าหมาย 

ลักษณะงาน  วิธีท างาน 

วัดผล  ประเมินผล  ติดตามผล

การฝึกอบรม 

ส ารวจทรัพยากร 

ด าเนินการตามแผน 

วางแผนเขียนหลักสูตรโครงการ

เลือกวิธีการฝึกอบรม 



 
 

๑๓๐ 

ดังนั้น  สรุปการเขียนโครงการฝึกอบรมจะมีรูปแบบการเขียนหรือโครงสร้างการเขียนจึง
ประกอบด้วย ดังนี้  ๑) ชื่อองค์กร ๒) ชื่อแผนงาน ๓) ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ               
๔) ชื่อโครงการ ๕) หลักการและเหตุผล  ๖) วัตถุประสงค์  ๗) เป้าหมาย ๘) หลักสูตรในการฝึกอบรม      
๙) วิธีการฝึกอบรม  ๑๐) วิทยากร  ๑๑) คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ๑๒) วุฒิบัตรหรือ
ประกาศนียบัตร  ๑๓) ผู้รับผิดชอบโครงการ  ๑๔) ระยะเวลาของโครงการ  ๑๕) สถานที่ฝึกอบรม  
๑๖) ขั้นตอนในการฝึกอบรม  ๑๗) ปฏิทินด าเนินการ  ๑๘) งบประมาณ  ๑๙) การประเมินผล      
๒๐) ผลที่คาดว่าจะได้รับ  ๒๑) ก าหนดการฝึกอบรมและตารางฝึกอบรม  ๒๒) รายละเอียดของ
งบประมาณ๘๑ 

 

๒.๙ ปัญหาของการฝกึอบรม 
ปัญหาของการฝึกอบรมสามารถแบ่งออกได้ ๘ ประการดังนี้ ๑) ปัญหาด้านผู้บริหาร 

ผู้บริหารบางคนไม่เห็นความส าคัญของการฝึกอบรมจึงไม่สนับสนุนงบประมาณหรือไม่อนุญาตให้
พนักงานเข้ารับการฝึกอบรม หรือบางคนเห็นความส าคัญมากเกินไป  ๒) ปัญหาด้านฝ่ายฝึกอบรม
หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกอบรมไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง หรือไม่มีความรู้
ในด้านการจัดการฝึกอบรม ท าให้การฝึกอบรมล้มเหลวหรือไม่มีประสิทธิภาพ หรือเจ้าหน้าที่ท างานไม่
เต็มความสามารถ ๓) ปัญหาด้านผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ขาดความเข้าใจหรือไม่เห็นประโยชน์ของการ
ฝึกอบรม บางคนคิดว่าที่ตนส่งเข้ารับการฝึกอบรมเพราะท างานบกพร่อง บางคนเห็นการไปอบรมเป็น
การพักผ่อน ท าให้การฝึกอบรมไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการ  ๔) ปัญหาด้านวิทยากร
ฝึกอบรม เป็นการขาดแคลนวิทยากร หาวิทยากรที่ดีๆ ได้ยาก การเป็นวิทยากรไม่ใช่การสอนหนังสือ
ในโรงเรียน วิทยากรบางคนพูดเก่งแต่ไร้สาระ วิทยากรบางคนมีความสามารถท าให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมนั่งหลับหรือเบื่อหน่าย  ๕) ปัญหาด้านสถานที่และอุปกรณ์เครื่องมือ  การฝึกอบรมที่ได้รับ
งบประมาณน้อยจะพบปัญหานี้มาก เช่น สถานที่ พักไม่เหมาะสม  เครื่องมือขาดแคลนหรือช ารุด     
๖) ปัญหาด้านการบริหารการฝึกอบรมและการประเมินผลการฝึกอบรม   เป็นการด าเนินการจัดการ
ฝึกอบรมไม่เรียบร้อย ขาดตกบกพร่อง ท าให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบื่อหน่าย ไม่มีการติดตามผลเพียง
จัดให้เสร็จไปเท่านั้น ๗) ปัญหาด้านงบประมาณ  งบประมาณได้รับอย่างจ ากัดส่งผลให้การฝึกอบรม
บกพร่อง ได้วิทยากรที่ไม่มีคุณภาพ สถานที่อบรมไม่เหมาะสม ๘) การประเมินผลการฝึกอบรมยังไม่
สามารถให้ข้อมูลได้ชัดเจนว่าเมื่อลงทุนฝึกอบรมไปแล้วจะได้ผลตอบแทนเท่าใด ท าให้ผู้บริหารเกิด
ความลังเลไม่กล้าจัดสรรงบประมาณมาฝึกอบรมเพราะงานอบรมเป็นงานที่เสียค่าใช้จ่ายสูง๘๒ 
                                                           

๘๑สมคิด   บางโม, เทคนิคการฝึกอบรมและการประชุม, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทวิทยพัฒน์ จ ากัด, 
๒๕๕๑),  หน้า ๖๒-๖๓. 

๘๒สมคิด   บางโม, เทคนิคการฝึกอบรมและการประชุม, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทวิทยพัฒน์ จ ากัด, 
๒๕๕๑),  หน้า ๒๑-๒๒. 



 
 

๑๓๑ 

๒.๑๐ อุปกรณ์และสถานที่การฝึกอบรม 
ปัจจัยส าคัญที่จะท าให้การฝึกอบรมบรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งนอกจากการเลือกเทคนิคการ

ฝึกอบรมที่เหมาะสม การเลือกอุปกรณ์และการจัดสถานที่ฝึกอบรมถือว่าเป็นมีความส าคัญมาก เพราะ
อุปกรณ์ในการฝึกอบรม หมายถึง สิ่งของหรือเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ประกอบในการถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์ไปสู่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ปัจจุบันเรียกว่า “สื่อการฝึกอบรม” โดยความสามารถในการ
รับรู้พบว่า รับรู้จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับประสาทสัมผัสของผู้รับรู้เป็นหลัก สรุปได้ดังนี้ 

 
 
การอ่าน.......................................................................................๑๐ 
การได้ยิน......................................................................................๒๐ 
การได้เห็น....................................................................................๓๐ 
การได้ยินและการได้เห็น..............................................................๕๐ 
การมีโอกาสได้พูดและแสดงความคิดเห็น....................................๗๐ 
การพูดและการปฏิบัติ..................................................................๙๐ 
ซึ่งความสามารถในการรับรู้ของผู้เข้าอบรมจะเกิดขึ้นมากที่สุดจากประสบการณ์ตรงและ

การใช้อุปกรณ์ประกอบ ตัวอักษร การใช้ค า ตามล าดับ ในเรื่องของประสบการณ์การรับรู้นั้น เอดการ์  
เดล (Edgar Dale) ได้เสนอไว้ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่  ๒.๘  ประสบการณ์การรับรู้ของ เอดการ์  เดล (Edgar Dale) 

ประสบการณ์ตรง 

สาธิต 

การดูงาน 

นิทรรศการ 

โทรทัศน์รายการสด 

ภาพยนตร ์

วิทยุเทป ภาพน่ิง 

รูป ตัวหนังสือ 

ค า 

รูปธรรม 

นามธรรม 

รับรู้มาก 

รับรู้น้อย 

วิธีการเรียนรู้ ร้อยละการเรียนรู้ 



 
 

๑๓๒ 

ประโยชน์ของการใช้อุปกรณ์ช่วยให้เกิดการเรียนรู้เร็วขึ้น ง่ายขึ้น ประกอบการบรรยายให้
มองเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้น  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีส่วนร่วมในประสบการณ์เดียวกัน เป็นการเพ่ิม
ความรู้โดยการผ่านประสาทสัมผัสมากกว่า ๑ ทาง  ลักษณะของอุปกรณ์ที่ดีควรใช้ง่าย สะดวก       
ไม่ยุ่งยากซับซ้อน  มีความชัดเจน เครื่องฉายแสงสว่างเพียงพอ เครื่องเสียงต้องมีเสียงชัดเจน เป็นการ
จูงใจให้สนใจตอบสนอง ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีส่วนร่วม   

หลักการเลือกใช้อุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรม ประกอบด้วย ดังนี้ 
๑) ต้องมีความเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา  
๒) เหมาะสมกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมและวิทยากร  
๓) เหมาะสมกับเวลาและสถานที่ฝึกอบรม  
๔) มีความชัดเจน  
๕) อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี   
๖) ค่าใช้จ่ายไม่แพงมากนัก๘๓ 

แบบฟอร์มเตรียมความพร้อมในการจัดฝึกอบรมภายใน (Training check list) 
ส่วนที่ ๑ : ข้อมูลทั่วไปของหลักสูตรอบรม 
ชื่อหลักสูตร  ชื่อวิทยากร  
วันเวลาในการจัด  สถานที่จัด  
 
ส่วนที่  ๒ : รายละเอียดการเตรียมความพร้อมในการจัดฝึกอบรม 

ปัจจัยประเมิน เตรียม
แล้ว 

ก าลัง
เตรียม 

ยังไม่ได้
เตรียม 

หมาย
เหตุ 

๑.รายละเอียดเกี่ยวกับวิทยากร 

 จัดท าจดหมายเชิญวิทยากร 

 ขอประวัติวิทยากรเพื่อกล่าวแนะน า 

 สอบถามเรื่องการจ่ายภาษีค่าวิทยากร 

 สอบถามเรื่องเตรียมอุปกรณ์รูปแบบ
ห้องฝึกอบรม 

 สอบถามเรื่องอาหาร 

 ขอส าเนาบัตรประชาชนและแจ้งเตือน

    

                                                           
๘๓สมคิด   บางโม, เทคนิคการฝึกอบรมและการประชุม, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทวิทยพัฒน์ จ ากัด, 

๒๕๕๑),หน้า ๑๐๗-๑๑๒. 



 
 

๑๓๓ 

ปัจจัยประเมิน เตรียม
แล้ว 

ก าลัง
เตรียม 

ยังไม่ได้
เตรียม 

หมาย
เหตุ 

ใบเสร็จรับเงิน 
๒. รายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทาง 

 สอบถามการเดินทาง 
+ เดินทางมาเอง 
+ รถบริษัทไปรับ 

 ส่งแผนที่ให้วิทยากร 

 สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรถ 
+ สี/รุ่น/ทะเบียน 
+ จัดเตรียมที่จอดรถ 
+ มีรถบริษัทไปรับ (ชื่อคนขับ/เบอร์โทร/
เวลา) 

    

๓.รายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารและอุปกรณ์ 

 การจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ  ดังนี้ 
+ เอกสารที่ใช้ประกอบการเรียน 
+ ใบลงทะเบียน 
+ ใบประกาศนียบัตร 
+ แบบประเมินผลการฝึกอบรม 
+ ข้อความกล่าวเปิดและปิด 
+ ข้อมูลแนะน าวิทยากร 
+ เช็คจ่ายค่าวิทยากรและใบก ากับภาษี 

 การจัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ 
+ โน้ตบุ๊ก 
+ โปรเจคเตอร์ 
+ กระดาษ Flip chart 
+ กระดาษ A๔ + ปากกา 
+ ป้ายชื่อวิทยากร/ป้ายชื่อผู้อบรม  
+ กล่องถ่ายรูป 

    

๔. รายละเอียดเรื่องห้องอาหารและอาหารว่าง     



 
 

๑๓๔ 

ปัจจัยประเมิน เตรียม
แล้ว 

ก าลัง
เตรียม 

ยังไม่ได้
เตรียม 

หมาย
เหตุ 

 จองห้องประชุม 

 จัด เตรี ยมห้ อง   เตรี ยมความพร้อม 
อุปกรณ์ในห้องครบ 

 จัดเตรียมอาหารว่าง 

 จัดเตรียมอาหารกลางวัน๘๔ 
 

อุปกรณ์ท่ีใช้ในการฝึกอบรม สามารถแบ่งออกได้ดังนี้  ๑) เครื่องถ่าย LCD พร้อมฉากรับ
ภาพ  ๒) เครื่องเสียงและไมโครโฟน  ๓) โพเดียม  ๔) คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค  ๕) Pointer (รีโมท
ควบคุม Power-Point)  ๖) ล าโพงขนาดเล็ก  ๗) กระดาษคลิปชาร์ต  ๘) ปลั๊กไฟ  ๙) กระดาษ A ๔ 
๑๐) ดินสอหรือปากกา  ๑๑) ใบเซ็นชื่อ หรือใบลงทะเบียน  ๑๒) กล้องถ่ายรูป ๑๓) สาย Lan ส าหรับ
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต๘๕ 

ดังนั้น อุปกรณ์การฝึกอบรมมีความจ าเป็นมาก เพราะอุปกรณ์การฝึกอบรมจะช่วยให้
อ านวยความสะดวกช่วยให้วิทยากรประหยัดเวลา ท าให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจ
รวดเร็วและชัดเจน สร้างความเร้าใจให้ไม่เบื่อหน่ายในการฝึกอบรม  การลงทุนจัดหาอุปกรณ์และ
เครื่องมือที่ทันสมัยจึงมีความจ าเป็นมากถ้าสามารถท าได้   

 

๒.๒.๖ กลวิธีการน าเสนอส าหรับวิทยากร  
วิทยากรเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ได้รับเชิญ

ให้ไปบรรยาย หรือให้การอบรมแก่บุคลากรกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในเวลาจ ากัดช่วงสั้นๆ โดยมีเป้าหมาย
เพ่ือให้ผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการอบรมเกิดความรู้ ทักษะ ทัศนคติใหม่ที่ดีขึ้นและมีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมไปในด้านบวก เพ่ือจะได้น าเอาสิ่งได้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง 
พัฒนาวิธีการท างาน และพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น วิทยากรที่ดีจ าเป็นต้องมีองค์ประกอบ
ที่จ าเป็นส าหรับวิทยากร  วิทยากรที่ดีและมีความสามารถต้องมีองค์ประกอบ ๓  ประการ คือ ศาสตร์  
ศิลปะ และทักษะ  

๑) “ศาสตร์” หมายถึง องค์ความรู้ที่ส าคัญและจ าเป็นส าหรับหน้าที่เป็นวิทยากร 
วิทยากรที่ดีต้องมีศาสตร์ด้านต่างๆ ได้แก่ ๑) ศาสตร์ความเป็นครูหรือผู้สอน วิทยากรจะต้องมีความรู้
                                                           

๘๔มงคล   กรัตะนุตถะ, Training Handbook เทรนนิ่งแบบมืออาชีพ, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท 
ธิงค์ บียอนด์ บุคส์ จ ากัด, ๒๕๕๖),หน้า ๑๔๒-๑๔๔. 

๘๕มงคล   กรัตะนุตถะ, Training Handbook เทรนนิ่งแบบมืออาชีพ, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท 
ธิงค์ บียอนด์ บุคส์ จ ากัด, ๒๕๕๖),หน้า ๑๒๗. 



 
 

๑๓๕ 

ในเรื่องทฤษฏีการเรียนรู้  เทคนิคการสอน จิตวิทยา  มนุษยสัมพันธ์   การพัฒนาบุคลิกภาพ         
หลักวิชาการพูด    ทฤษฏีการวัดผลการประเมินผล  ๒) ศาสตร์ความรู้ในเนื้อหาวิชาหรือหัวข้อที่ได้รับ
เชิญให้ไปบรรยาย หรือให้การฝึกอบรม  ชนิดที่ต้องรู้ลึกรู้จริงมีความเชี่ยวชาญ ที่สามารถพูดอธิบายได้
โดยไม่ติดขัด ๓) ศาสตร์ในสาขาวิชาต่างๆ ซึ่งอาจจะไม่ได้ตรงกับหัวข้อที่ต้องบรรยายโดยตรง        
แต่วิทยากรมีความรอบรู้ รู้ทั่ว สามารถน าเอาศาสตร์ต่างๆ มาเชื่อมโยง อ้างอิง หรือใช้เป็นประโยชน์
ต่อหัวข้อที่ก าลังบรรยายได้  ดังนั้น “ถ้าวิทยากรมีความรู้น้อยกว่าผู้ฟัง จะสามารถพูดให้เขาฟังได้
อย่างไร”  

๒) “ศิลปะ” หมายถึง การแสดงออกซึ่งอารมณ์สะเทือนใจให้ประจักษ์เห็น ซึ่งจิตกร
ถ่ายทอดศิลปะด้วยเส้นและสี  นาฏศิลป์ถ่ายทอดศิลปะด้วยท่าร าเข้ากับจังหวะดนตรี  กวีถ่ายทอด
ศิลปะด้วยความสุนทรียะแห่งถ้อยค าภาษา  วิทยากรอยู่ที่ความฉลาดในการเลือกใช้วิธีต่างๆ           
ที่สามารถถ่ายทอดความรู้ของตนเพ่ือท าให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดความสนใจ เกิดความรู้ ทักษะ  
เจตคติ และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการอบรมที่ก าหนดไว้  วิทยากรจึง
สามารถเลือกใช้กลวิธีการน าเสนอความรู้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง เช่น เลือกใช้ศิลปะการพูด ใช้นิทาน  ใช้มุข
ตลก ใช้กิจกรรม เพ่ือสร้างบรรยากาศที่ดีในเรียนรู้  หรือ การเลือกใช้สื่อการอบรม เพ่ือน ามา
ประกอบการฝึกอบรม ใช้กิจกรรมเพ่ือให้ผู้เข้ารับอบรมได้ส่วนร่วมในการเรียนรู้ ท าให้เข้าใจบทเรียน
ได้ดี จ าได้ง่าย จ าได้นาน วิทยากรต้องมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ด้วยวิธีต่างๆ             
ให้สอดคล้องกับผู้เรียน เนื้อหา  เวลา  สถานที่ และจุดหมายของเรื่องนั้นๆ โดยมีสัดส่วนของเนื้อหา
สาระและการสร้างบรรยากาศหรือมุขตลกที่เหมาะสม และผสมกลมกลืนกันจึงจะเรียกว่า มีศิลปะ 
ดังนั้น วิทยากรที่ดีจะต้องพิจารณาเลือกใช้กลวิธีในการน าเสนอให้มีสัดส่วนที่เหมาะสม  “วิทยากรที่มี
ศาสตร์ดีขาดศิลปะการน าเสนอก็เป็นวิทยากรที่ดีไม่ได้” 

๓) “ทักษะ” หมายถึง ความช านาญ จะเกิดข้ึนได้จากการกระท าซ้ าแล้วซ้ าอีกหลายๆครั้ง 
เกิดจากเรียนรู้และลงมือท าอย่างจริงจัง ทุกคนจึงสามารถเป็นวิทยากรได้ เพราะมีศาสตร์มีศิลปะเป็น
พ้ืนฐานด้วยการลงมือปฏิบัติการถ่ายทอดตามวิธีการที่เราคิดว่าดีที่สุด จากนั้นมีการประเมินผลการ
เป็นวิทยากรของตนเอง เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงให้ดีขึ้น วิทยากรจะดีหรือไม่ดีผู้เข้าอบรมเป็นผู้
ตัดสินเป็นผู้ประเมิน  ดังนั้น“ประสบการณ์คือครูที่ดีที่สุด” วิทยากรที่ดีสามารถเลือกเอาเทคนิคกลวิธี
ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับหัวข้อเรื่อง เวลา สถานที่  ผู้ฟังและจุดหมายของการเป็นวิทยากร
แต่ละครั้ง แล้วน าไปใช้ให้ถูกจังหวะ ที่เหมาะสมกับบุคลิกภาพของตัววิทยากร 

วิทยากรกับกลวิธีการน าเสนอจึงมีความส าคัญในการเป็นวิทยากรที่สมบูรณ์แบบเพ่ือการ
เป็นวิทยากรที่มีคุณภาพ ท าให้การฝึกอบรมประสบความส าเร็จจึงต้องใช้ศาสตร์ ศิลปะ และทักษะใน
การเป็นวิทยากรมืออาชีพ ซึ่งประกอบด้วย ๖ ประการ  



 
 

๑๓๖ 

๑) “วิทยากรกับอารมณ์ขัน”  จุดมุ่งหมายของการพูดของมนุษย์ คือ ต้องการความ
สนุกสนาน เพ่ือผ่อนคลายความเครียด อารมณ์ขันจึงเป็นเครื่องมือหนึ่งส าหรับผู้เป็นวิทยากร คือ ต้อง
เป็นคนมีอารมณ์ขัน อารมณ์ขันสร้างความศรัทธาและกระตุ้นให้ผู้เข้าอบรมเกิดการเรียนรู้ได้ดีวิธีหนึ่ง 
อารมณ์ขันจึงมีประโยชน์ต่อการเป็นวิทยากร การฝึกสร้างอารมณ์ขันจึงไม่ใช่เรื่องง่าย แต่เป็นเรื่องที่
เราอาจใช้พรแสวง คือ การศึกษาและการฝึกอบรมอยู่เสมอก็อาจสร้างอารมณ์ขันให้เกิดแก่ผู้อ่ืนได้  
การสร้างอารมณ์ขันจัดเป็นศิลปะการน าเสนอ จูงใจอยากเรียนรู้เต็มใจในการร่วมกิจกรรมแต่การสร้าง
อารมณ์ขันก็มีระดับสูง กลาง ต่ า โดยวิทยากรต้องเลือกสร้างอารมณ์ขันให้เหมาะสมกับกาลเทศะ     
ไม่ใช้อารมณ์ขันพร่ าเพรื่อโดยไม่เลือกสถานที่ไม่เลือกบุคคล  เมื่อตั้งใจให้เกิดอารมณ์ขันวิทยากรต้อง
เตรียมเรื่อง เตรียมจังหวะที่จะใช้ เตรียมค าพูดให้ผสมกลมกลืน แต่พึงระวังในสิ่งที่ผู้ฟังเคารพนับถือ 
อารมณข์ันจึงต้องดู  จังหวะ  เวลา ความเหมาะสม  เทคนิคการสร้างอารมณ์ขันมี ๕ ขั้นตอนคือ “การ
มองโลกในแง่ดี  มีความแหลมคม  สะสมจดจ า น ามาดัดแปลง และแสดงถูกกาลเทศะ” 

๒) “วิทยากรกับนิทาน”   นิทานเป็นเรื่องราวที่บุคคลในท้องถิ่นต่างๆ แต่งขึ้นและเล่ากัน
มาปากต่อปากจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่งเป็นเวลาช้านาน นิทานจึงเป็นมุขปาฐะที่เล่าสืบต่อกันมา 
มุ่งให้ความสนุกสนาน เบิกบานใจ นิทานจึงแบ่งออกเป็นหลายประเภท เช่น นิทานปรัมปรา  นิทาน
คติ  นิทานมุขตลก  นิทานต านาน  นิทานอธิบายเหตุ  นิทานชาดก  นิทานเรื่องสัตว์  นิทานจึงเกิดขึ้น
เพราะความต้องการความบันเทิง ต้องการเรียนรู้จากเรื่องราว ในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทรง
แสดงธรรมโดยใช้วิธีในการเล่านิทาน ที่เรียกว่า สาธกโวหาร มีการยกตัวอย่างตัวละครในนิทานเพ่ือ
เป็นสื่อน าธรรมะ หรืออาจจะเรียกว่า นิทานชาดก  นิทานจึงมีประโยชน์ในการใช้เป็นสื่อ ในการสอน 
ท าให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจเนื้อหาของบทเรียนได้ดี สร้างบรรยากาศของการฝึกอบรมให้เกิดความ
สนุกสนาน ใช้เป็นสอนใจอบรมคุณธรรมจริยธรรมใช้เป็นเครื่องมือในการสืบทอดวัฒนธรรม 
เสริมสร้างศรัทธาในพระพุทธศาสนา  คุณสมบัติของนักเล่านิทานที่ดีจะต้องเลือกเรื่องให้เหมาะสมกับ
กลุ่มผู้ฟัง โดยค านึงถึงเพศ วัย สถานที่ โอกาส  เวลา และบรรยากาศ ใช้ภาษาที่ดี ถูกอักขรวิธี        
ใช้ถ้อยค าเหมาะสม วิทยากรที่ดีจึงต้องนิทานให้เหมาะสมกับเนื้อหา ผู้เรียน และวัตถุประสงค์  

๓) “วิทยากรปริศนาค าทาย”  เป็นวิธีการตั้งค าถามให้ผู้อ่ืนตอบวิธีหนึ่ง โดยค าถามนั้น
อาจจะมีการใช้ถ้อยค าภาษาที่ยอกย้อนซ่อนเงื่อนเป็นปมปริศนาที่ท้าทายและยั่วยุให้ผู้ฟังอยากตอบ  
ปริศนาค าทายเป็นวรรณกรรมมุขปาฐะที่แสดงภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านเชาว์ปัญญาและไหวพริบทาง
ภาษาท่ีสามารถน าเอาสรรพสิ่งซึ่งผูกพันอยู่กับวิถีชีวิตของผู้คนแต่ละชุมชนมาผูกร้อยเข้าเป็นปมที่ซ่อน
เงื่อนปัญหาและชี้ชวนให้คิดแก้ทาย  เนื้อหาของปริศนาค าทายมีมากมาย ส่งเสริมความรู้ใช้เชาว์
ปฏิภาณ ไหวพริบ  มีการใช้ภาพ  ใช้อักษร  เล่นค า ท าให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้จักใช้สติปัญญา เพ่ือคิด
แก้ปัญหา ฝึกให้เป็นช่างสังเกตช่างพิจารณา ท าให้เกิดอารมณ์ขันสนุกสนาน วิทยากรจึงสามารถ



 
 

๑๓๗ 

น าเอาปริศนาค าทายมาเป็นกลวิธีประกอบการพูดเพ่ือสร้างบรรยากาศในการอบรม เพ่ือให้การเรียนรู้
เกิดการตื่นตัวอยากค้นหาค าตอบ ท าให้ไม่รู้สึกเบื่อในการอบรม  

๔) “วิทยากรกับภาษิตส านวนค าคม” ภาษิตเป็นค ากล่าวเป็นค ากลางๆ ใช้ได้ทั้งดีและ
ทางชั่ว แต่โดยความหมายแล้วมุ่งประสงค์ค ากล่าวที่เป็นคติ เป็นข้อมูลที่ใช้ภาษาเป็นสื่อคติเตือนและ
ค าสอนเป็นค าพูดที่ดีงามและเป็นประโยชน์ เป็นการผูกถ้อยค าเป็นภาษิตที่มีลักษณะเป็นค าสัมผัส
คล้องจอง กะทัดรัดสั้นๆ ท าให้ภาษิตมีความไพเราะและจดจ าง่าย โดยมุ่งสอนเตือนใจให้คน เกิดสติ  
ส านวนเป็นโวหารท านองพูด ถ้อยค าที่เรียบเรียงเป็นถ้อยค าที่ไม่ถูกไวยากรณ์แต่รับใช้เป็นภาษาที่
ถูกต้อง เป็นค ากล่าวที่คมคาย  กะทัดรัด งดงามและฟังดูไพเราะจับใจ   ค าคมเป็นถ้อยค าที่หลักแหลม
ชวนให้คิด เป็นถ้อยค าที่แสดงคารมคมคาย ฟังแล้วไพเราะจับใจ ให้แง่คิดเตือนใจที่เป็นประโยชน์ 
วิทยากรสามารถน าภาษิต ส านวน ค าคมไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้
ของผู้เข้ารับการอบรม  เพราะจะช่วยเสริมความคิด สร้างความสนุกสนาน  ส่งเสริมคุณธรรม 
วิธีการใช้จึงต้องอ้างบุคคลที่กล่าว อ้างเอกสาร อ้างแหล่งที่มาของภาษิต ส านวน ค าคมไว้ เช่น สุนทร
ภู่กล่าวว่า ท่านพุทธทาสกล่าวว่า เพ่ือสร้างความเชื่อถือและเพ่ิมเสน่ห์ในการเป็นวิทยากร  รวมถึง   
พระราชด ารัสสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม  พระบรมราชชนกที่ว่า “ขอให้ถือประโยชน์
ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ลาภ  ทรัพย์ และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่าน
เอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพให้บริสุทธิ์ ฉันไม่ต้องการให้เธอเป็นแพทย์อย่างเดียว  ฉันต้องการให้
เธอเป็นคนด้วย  อาชีพแพทย์นั้นมีเกียรติ แพทย์ที่ดีจะไม่ร่ ารวย แต่จะไม่อดตาย ถ้าใครอยากร่ ารวย ก็
เป็นอย่างอ่ืน ไม่ใช่แพทย์”  

๕) “วิทยากรกับค าประพันธ์”   ค าประพันธ์เป็นถ้อยค าที่แต่งเรียบเรียงร้อยกรอง หรือ 
ผูกเป็นข้อความเชิงวรรณคดี มีการสัมผัสคล้องจอง เช่น โคลง  ฉันท์  กาพย์  กลอน  ร่าย แต่ที่นิยม
มากคือ โคลงและกลอน  วิทยากรสามารถน าค าประพันธ์ไปใช้ประกอบการบรรยายได้ตั้งแต่เริ่มต้น
เรื่อง ประกอบเนื้อเรื่อง และสรุปเรื่อง ท าให้การพูดของวิทยากรเกิดความน่าสนใจ ให้ความรู้         
ให้คุณธรรม วิทยากรต้องเลือกค าประพันธ์ไปใช้ให้สอดคล้องเหมาะสมกับเนื้อหา ผู้เรียน  เวลา  
สถานที่ และจุดประสงค์ในการอบรมสิ่งส าคัญคือ วิทยากรจะต้องเสาะแสวงหา ไขว่คว้า  บันทึก  
จดจ า ค าประพันธ์ต่างๆ ไว้เพื่อเป็นทุนส ารองส าหรับการน าไปใช้จริงในการบรรยาย  

๖) “วิทยากรกับเพลง”  เพลงเป็นเครื่องประเทืองอารมณ์อย่างหนึ่งของมนุษย์ที่สามารถ
ปลุกเร้าท าให้มนุษย์สนุกสนาน รื่นเริง ฮึกเหิม ข้อคิด ก่อให้เกิดความสามัคคีและท าให้รู้สึกเป็นหมู่
พวกเดียวกัน เพลงประกอบด้วย ค าร้อง ท านอง  ดนตรี ที่ผสมกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันและสามารถ
สื่อภาษาออกมาตามความรู้สึก เพลงจึงเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสาร ประสานสัมพันธ์สร้างความ
รัก ความสามัคคีอันดีในหมู่ชน เพลงจึงเป็นประโยชน์ในการช่วยให้คติสอนใจ น ามาประกอบบทเรียน
หรือท ากิจกรรมต่างๆ ได้เป็นอย่างดี เช่น ใช้เพลงในการแบ่งกลุ่ม ใช้เพลงในการร่วมใจเป็นหนึ่ง      



 
 

๑๓๘ 

ใช้เพลงในการเชื่อมใจประสานใจของคนในองค์กร  วิทยากรต้องใช้เพลงเป็นเครื่องในการช่วยสอน
สร้างบรรยากาศในการสร้างคุณธรรม ใช้เพลงประกอบเกม กิจกรรม หรือประกอบท่าทาง  วิทยากร
จึงต้องเลือกเพลงที่เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ของการอบรม เนื้อหา  วิธีการ กิจกรรม จ านวน เพศ  
วัย เวลา เพลงที่มาใช้มีหลายประเภท เช่น เพลงให้คติ เพลงปลุกใจ เพลงลา เพลงธรรมะ เพลง
ประกอบเกม เพลงประกอบกิจกรรม เพลงฮิตในปัจจุบันแต่ให้คติชีวิต๘๖  ตัวอย่างบทเพลงส าหรับใช้
ในกิจกรรมโดย ๑ บทเพลงสามารถใช้ได้หลากหลายกิจกรรม ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ กิจกรรม 
ความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าถึงบทเพลง ดังนี้ 
 

ตารางท่ี  ๒.๒  ตัวอย่างบทเพลงส าหรับใช้ในกิจกรรม 
 

รายการเพลง ผู้ขับร้อง 
 เพลงนับหนึ่งไปด้วยกัน หลวงไก-่สาวนุ้ย 
 เพลงใจสู่ใจ คิด ดอนผีบิน 
 เพลงกอดฉันไว้ จ๊อบ บรรจบ 
 เพลงก้าวเดินตามฝัน สันเพชร์ 
 เพลงก าลังใจ ไม้เมือง 
 เพลงขอบคุณที่ยังรักกัน หลวงไก ่
 เพลงนึกเสียว่าสงสาร อ้อย  กะท้อน 
 เพลงพรุ่งนี้ไม่มีจริง ปาน  ธนพร 
 เพลงโปรดช่วยดูแลคนดี ตั๊กแตน ชลดา  
 เพลงแคคุ่ณ Keesamus  Cover 
 เพลงไม่เคย ๒๕houre 
 เพลงร้อยใจมากราบครู เซปิง  ไชยสาสน์ 
 เพลงไม่กลัว ๒๕houre 
 เพลงหากความฝัน สงกรานต์ 
 เพลงร่มไทร เสถียร  ท ามือ 

 

ตารางท่ี  ๒.๓  เพลงบรรเลงใช้ท าสมาธิผ่อนคลายปรับคลื่นสมอง 
เพลงบรรเลงใช้ท าสมาธิผ่อนคลายปรับคลื่นสมอง 

 Tibetan Bowl Zen 

                                                           
๘๖สมปราชญ์  อัมมะพันธ์ุ, วิทยากรต้องรู้, (กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ที่โอ.เอส. พริ้นติ้ง เฮาส์, ๒๕๔๗), 

หน้า  ๒๐๗-๒๘๓  



 
 

๑๓๙ 

 Happiness is here  and now 
 Relaxing Music 
 Mountain stream 
 Streaming 
 Calm The Mind 
 Celtic Music – Land of the Free 
 Meditation Music  with  Nature  Sounds 
 Meditation – Healing - Relaxation 
 Relaxing Celtic Music – Evening Breeze  
 Relaxing Celtic Music – Spring Charm 
 Relaxing Background Guitar Music 
 Soft  Music 
 Guitar music relaxing 
 Meditation Music   
 Instrumental  Music   
 Calming  Music๘๗ 

 

สถาบันพัฒนาวิทยากรแบ่งอารมณ์ขันออกเป็น ๖ ประการ คือ ๑) ท าเรื่องเล่นให้เป็นเรื่อง
จริง ๒) ท่าดีทีเหลว  ๓) ลับคมใน  ๔) ตัวอย่างข าขัน  ๕) ต้องขบจึงขัน  ๖) ความเชยของตัวเอง     
แต่มีข้อควรระวังในการพูดให้เกิดอารมณ์ขัน ประกอบด้วย ดังนี้ ๑) อย่าบอกผู้ฟังด้วยประโยคว่า
ต่อไปนี้เป็นเรื่องข าขัน หรือ อยากจะเล่าเรื่องตลกให้ฟัง ผมมีเรื่องสนุกๆจะเล่าให้ฟัง  ๒) อย่าตลก
หัวเราะเองพยายามอย่าหัวเราะก่อนผู้ฟังเด็ดขาด ต้องไม่หัวเราะเลยแบบลักษณะ ตลกหน้าตาย ได้ยิ่ง
ดี  ๓) อย่าให้เรื่องตลกกลายเป็นสาระส าคัญของเรื่องให้เป็นเพียงส่วนประกอบเท่านั้น เป็นเพียง
เครื่องปรุงอาหารเท่านั้นมิใช่ตัวอาหาร ๔) ระวังการล่อเลียนเสียดสี ประชดประชัน บุคคลสถาบัน 
เพราะจะน าไปสู่ผลร้ายมากกว่าผลดี  ๕) อย่าพูดเรื่องหยาบโลน ตลกสองแง่สามง่ามแม้จะเรียกเสียง
สนุกได้ แต่เป็นการลดค่าของตัวเองให้ต่ าลง ๖) ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณีศาสนาและสิ่งที่
คนทั่วไปเคารพสักการะอย่าน ามาล้อเลียนพูดเล่นเป็นอันขาด  ๗) อารมณ์ขันที่ดีต้องสุภาพนิ่มนวล

                                                           
๘๗พระมหานพดล  ธมฺมานนฺโท, เปลี่ยนโลกจากภายใน กิจกรรมเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง, (นนทบุรี: 

พิมพ์ที่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชน ปริ้นติ้ง, ๒๕๖๐), หน้า ๑๔๑-๑๔๒. 



 
 

๑๔๐ 

แนบเนียนไม่นอกลู่นอกทาง รู้จักกาลเทศะเหมาะสมกับสมณสารูป๘๘ อาจารย์สุรวงค์ วัฒนกูล ใน
ฐานะนักพูดวิทยากรชั้นน าระดับประเทศมองว่าอารมณ์ขันเป็นเครื่องมือของวิทยากรหรือพระนักเผย
แผ่ธรรม  ค าว่า อารมณ์ขันตรงกับค าว่า Humor ตรงกับภาษาลาตินค าว่า Liquid แปลว่าของเหลว 
ของไหล ทฤษฏีนักปรัชญาตะวันตกเชื่อว่า คนจะร่าเริง เฉื่อยชา ฉุนเฉียว หดหู่  ย่อมขึ้นอยู่กับ 
Sanguine ลาตินใช้ค าว่า Sanguis แปลว่า เลือด อารมณ์ดีหรือว่าขบขันเกี่ยวกับเลือดแดง  ส่วนผู้มี
ความเฉื่อยชากับอารมณ์หงุดหงิดฉุนเฉียวเกี่ยวกับน้ าเหลือง และส่วนความรู้สึกหดหู่เกี่ยวกับเลือดด า  
นักวิทยาศาสตร์ชื่อมาร์วิน  วินสกี้ จึงชี้ว่า“อารมณ์ขันมีหน้าที่ของมันอย่างมีแก่นสารต่อการเรียนรู้” 
ถ้าเรียนรู้ด้วยบริบทจริงจังเคร่งเครียด (Serious Context) ผลลัพธ์ที่ได้รับคือ ความเปลี่ยนแปลงแบบ
ธรรมดา ถ้าเรียนรู้ด้วยบริบทชวนขบขัน (Humor Context)  ก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเหนือกว่า
ธรรมดา๘๙ 

อาจารย์เสน่ห์  ศรีสุวรรณ นักพูดมืออาชีพระดับประเทศ จึงกล่าวว่า Enjoy Learning 
ถือว่าเป็นอารมณ์ขันเครื่องมือของพระวิทยากรมืออาชีพ เป็น เทคนิคการพูดเพ่ือสร้างอารมณ์ขัน โดย
อารมณ์ขันเปิดหัวใจผู้เรียนรู้เป็นตัวเสริมมิใช่ตัวหลัก ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ต้องการความ
สนุกสนานและผ่อนคลาย หรือการรื่นเริงในธรรม การสร้างวิทยากรมืออาชีพมีความจ าเป็นต้องมี
เครื่องมือหลากหลายเพื่อปรับศาสตร์เข้าหาพระพุทธศาสนา โดยท่านอาจารย์เสน่ห์  ศรีสุวรรณ กล่าว
ว่า สิ่งที่คนต้องการคือความรู้วิชาการแต่อารมณ์ขันจะส่วนส าคัญในการเปิดหัวใจ อยากจะฟัง 
อยากจะเรียนรู้ สิ่งหนึ่งจะท าให้การพูดประสบความส าเร็จคือ การแทรกอารมณ์ขันในการพูด  
วิทยากรท่านใดที่มีอารมณ์ขันคนจะจดจ าได้ไว้และยาวนาน ชาวบ้านมองว่าธรรมะต้องไม่เครียด 
อารมณ์ขันต้องเข้ามาบทบาทถือว่าเป็นศิลปะ อารมณ์ขันเป็นเรื่องของสากล ทุกคนต้องการอารมณ์
ขัน เราจะสามารถสร้างขึ้นได้อย่างไร การสร้างและแทรกอารมณ์ขันในการพูด  อารมณ์ขันเป็น
เครื่องมือส าคัญของวิทยากร  อารมณ์ขันจะจ าให้คนจ าจดเรา  คุณสมบัติของอารมณ์ขันต้องมีศิลปะ
และเทคนิคในการพูด อารมณ์ขันอาศัยเทคนิคในการพูด  ต้องมีการชื่นชอบในอารมณ์ขัน  คาถา
ความส าเร็จในการพูด คือ “ปากไว  ใจกล้า  หน้าด้าน  ขยันพูด” เราต้องเท่าทันโลกว่าปัจจุบันเกิด
อะไรขึ้น เราต้องเท่าทันเหตุการณ์ มีความคิดสร้างสรรค์ มีไหวพริบปฏิภาณ คือ " รู้ทันและโต้ตอบ
กลับได้ โต้วาทีจะถูกฝึกให้มีไหวพริบปฏิภาณ เราต้องอารมณ์ดีก่อน ท าเรื่องยากๆให้เป็นเรื่องง่าย 
ธรรมะจะต้องง่ายๆ สาเหตุที่ท าให้เรื่องราวฟังยากเข้าใจยาก  ต้องไม่เคยรู้ ไม่เคยได้ยิน  องค์ประกอบ

                                                           
๘๘สถาบันพัฒนาพระวิทยากร , คัมภี ร์พระวิทยากรหลักสูตรพระวิทยากรบรรยายธรรม , 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์เทพเพ็ญวานิสย์, ๒๕๖๐), หน้า ๑๑๐-๑๑๑. 
๘๙สุรวงค์  วัฒนกูล, ศิลปะการสร้างอารมณ์ขัน, (หลักสูตรวิชาการเทศนา รุ่น ๑๙ องค์การเผยแผ่วัด

ประยุรวงศาวาสวรวิหาร, ๒๕๕๔),  ๒๗ กันยายน ๒๕๕๔. 



 
 

๑๔๑ 

การพูดเรื่องยากให้เข้าใจง่าย คือ  ความรู้ความเข้าใจของผู้พูด และ ความรู้ความเข้าใจของผู้ฟัง      
ใช้ถ้อยค าภาษาที่เข้าใจง่าย  

  คนที่สร้างอารมณ์ขันได้ดี คือ ต้องมองหาสิ่งที่เราหัวเราะ ต้องเป็นค าพูดของเราพูดโดย
เป็นธรรมชาติ เหมาะสมกับกาลเทศะวัฒนธรรม  เทคนิคการพูดอารมณ์ขัน "หักมุมการพูด เสียดสี
ตนเอง พูดผิดหรือเข้าใจผิด  พูดแซวหรือการเล่นค า พูดค าที่มีความรู้สึกเหมือนๆ กัน ต้องทีจังหวะใน
การลงตัว ต้องหาแนวร่วมสนุกสนาน" ถ้าเราเปิดรับอารมณ์ขันเราก็สามารถสร้างอารมณ์ขัน อารมณ์
ขันเป็นตัวแทรกในการพูดไม่ใช่เรื่องหลักในการเป็นวิทยากร อารมณ์ขันต้องฝึก จะท าให้คนเข้าถึง
ธรรมะได้ง่าย  การเรียนรู้ต้องมีความสนุกสนาน (Enjoy Learning) ท่านอับราฮัม ลินคอน อดีต
ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกากล่าวว่า " ทุกคนต้องเรียนรู้และต้องการความสนุกสนานจากเรียนรู้ ไม่
ว่าเขาจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่" พระอาจารย์พยอม กลฺยาโณ ใช้ค าว่า “การรื่นเริงในธรรม หรือ ความ
สนุกสนานที่ได้จากการฟังธรรม”   ท่านพุทธทาสกล่าวว่า “แม้แต่พระอรหันต์ผู้หมดสิ้นกิเลสแล้ว   
ยังต้องการความสนุกสนานจากการเรียนรู้ด้วยการสนุกกับการเล่นฌาน”  การเรียนรู้จึงควบคู่กับ
ความสนุกสนานตามทฤษฏี ๓ ช. คือ " ชอบ เชื่อ ช่วย "เพ่ือการพัฒนาเป็นนักพูดระดับศาสดา ระดับ
ศิลปิน  ระดับพิธีการ ระดับผู้บรรยาย และระดับเอตทัคคะ วิทยากรกับการสร้างอารมณ์ขันจึงมี
ความส าคัญ จุดมุ่งหมายของการพูดของมนุษย์คือ ต้องการความสนุกสนานเพื่อผ่อนคลายความเครียด 
อารมณ์ขันสร้างศรัทธาและกระตุ้นให้ผู้ เข้าอบรมเกิดการเรียนรู้  เทคนิคการสร้างอารมณ์ขัน            
มี ๕ ขั้นตอน คือ “การมองโลกในแง่ดี มีความแหลมคม  สะสมจดจ า  น ามาดัดแปลง  และแสดงถูก
กาลเทศะ”๙๐ 

 

๒.๒.๗ การพูดส าหรับวิทยากร 
๒.๑) ความหมายและระดับของการพูด  กุณฑลีย์  ไวทยะวณิช ให้ความหมายการพูด

หมายถึง การใช้เสียง น้ าเสียง ภาษา กิริยาท่าทาง เพ่ือการถ่ายทอดความรู้ความคิดความต้องการไป
ยังผู้ฟังเพ่ือมุ่งให้เกิดการรับรู้และเข้าใจตรงกัน โดยมีองค์ประกอบคือ ผู้พูด เนื้อหาสาระ และผู้ฟัง๙๑ 
ในอรรถกถามงคลสูตรได้แสดงประเภทของค าพูด ๓ ประเภท คือ ๑) คูภภาณี แปลว่าปากเหม็น    
เป็นค าพูดหยาบคาย พูดกระทบกระแทก เสียดสี เป็นวจีทุจริต ๒) บุปผภาณี แปลว่า ปากหอม      
เป็นค าพูดที่เป็นจริง เป็นประโยชน์ ประกอบเมตตากรุณา ค าพูดไพเราะ จับใจ ๓) มธุภาณี แปลว่า 
ปากหวาน เป็นค าพูดที่ชวนให้น่ารัก พูดถูกธรรม พูดถูกกาลเทศะ ในกถากุสุมมัญชรี ได้แสดงถึงความ
งามของมนุษย์ไว้ ๕ ประการ คือ“วาจาอ่อนหวาน เครื่องแต่งกายงาม ทรวดทรงงาม  มีวิทยาความรู้ 
                                                           

๙๐เสน่ห ์ ศรีสุวรรณ, การบรรยายพัฒนาพระวิทยากรโพธิสัตว์: Enjoy Learning, (ณ สวนป่าทิพย์
มงคลแสงธรรม จังหวัดราชบุรี, ๒๕๖๑)  ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑. 

๙๑กุณฑลีย์  ไวทยะวณิช,  หลักการพูด, (กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ที่โอ.เอส. พริ้นติ้ง เฮาส์, ๒๕๔๕),  
หน้า ๒.  



 
 

๑๔๒ 

และมารยาทงดงามมีสมบัติผู้ดี” ในการพูดจึงมี ๓ ระดับ คือ พูดได้ พูดเป็น และพูดดี  การพูดดีนั้นมี 
๕ ประการ ดังนี้ ๑) กาเลน ภาสิตา ค าพูดที่ถูกกาลเทศะ  (กาลวาที)  ๒) สัจจา ภาสิตา ค าพูดที่เป็น
จริง (สัจวาที)  ๓) สัณหา ภาสิตา ค าพูดที่สุภาพอ่อนหวาน (สัณหวาที) ๔) อัตถสัณหิตา ภาสิตา 
ค าพูดที่มีประโยชน์ (อัตถสัณหวาที)  ๕) เมตตจิตเตน ภาสิตา ค าพูดที่ประกอบด้วยเมตตา (เมตตา
วาท)ี๙๒ 

นักพูดในประวัติศาสตร์ถือว่าเป็นยอดนักพูดมีอยู่ในทุกชนชั้นทุกวงการทั้งนักรบ นั กคิด 
นักบวชผู้ทรงศีล นักพูดในประวัติศาสตร์ที่ได้รับการยกย่องเป็นเอกในการพูดทรงอิทธิพลมาตั้งแต่
สมัยก่อนคริสตกาล จ านวน ๘ ท่าน ประกอบด้วย ๑) เปอริคลีสรัฐบุรุษนักพูดของกรีก  ๒) ดีมอส
เธนีสนักพูดเรืองนามของกรีก  ๓) ซิโซโรนักพูดแห่งโรมัน  ๔) คาติไลน์นักพูดปลุกระดมผู้โด่งดังแห่ง
โรมัน  ๕) ฮานนิบาลจอมทัพผู้มีวาทศิลป์เขย่าขวัญชาวโรมัน  ๖) โซเครตีสนักพูดนักปรัชญาเรืองนาม
ผู้ไม่ครั่นคร้ามและหวั่นไหวแม้แต่ความตาย ๗) พลาโตนักปรชญาทีอ่ยู่ได้ด้วยเพราะศรัทธาของมหาชน  
๘) อริสโตเติลนักปรัชญานักธรรมชาติวิทยาผู้เป็นนักพูด” โดยสามารถแบ่งระดับนักพูด ๕ ประการ 
ดังนี้  

๑) นักพูดระดับศาสดา (Orator) หมายถึง นักพูดผู้ยิ่งใหญ่ที่สามารถพูดเพ่ือประกาศ
ความคิด ความเชื่อ ลัทธิ  เช่น พระพุทธเจ้า พระเยซู ขงจื้อ พระมะหะหมัด 

๒) นักพูดระดับศิลปิน (Speaker) หมายถึง นักพูดที่มีความสามารถในทางการพูดเชิง
วาทศิลป์จนใช้ความช านาญเป็นเครื่องมือแห่งวิชาชีพของตน 

๓) นักพูดระดับพิธีการ (Toast Master) หมายถึง นักพูดที่พูดเนื่องในพิธีการต่างๆ หรือ 
ผู้ท าหน้าที่ในการแนะน าผู้พูดในโอกาสส าคัญต่างๆ 

๔) นักพูดระดับผู้บรรยาย (Lecturer) หมายถึง นักพูดผู้มีความรู้ความสามารถใช้การพูด
เพ่ือการถ่ายทอดความคิด และความรู้ต่างๆ ได้ เช่น พัฒนาองค์กร 

๕) นักพูดระดับเอตทัคคะ (Specialist) หมายถึง นักพูดผู้มีความช านาญเชี่ยวชาญเป็น
เอกในทางหนึ่งเป็นการเฉพาะที่สามารถกล่าวถึงความเป็นหนึ่งของตนในทางนั้นๆได้๙๓   

การพูดจึงสามารถแบ่งออกเป็น ๔ วิธี (Methods of Speaking) ดังนี้ ๑) พูดแบบท่องจ า 
๒) พูดแบบอ่านจากร่างหรือต้นฉบับ ๓) พูดแบบกะทันหัน ๔) พูดจากความเข้าใจหรือจดเฉพาะหัวข้อ 
(Extempo Speech) เป็นการพูดมาจากภูมิรู้ พูดออกจากใจ พูดออกจากความรู้สึก อาจจะมีการจด
ประเด็นเพ่ือป้องกันการออกนอกประเด็น เป็นวิธีการนิยมใช้กันมากที่สุด ข้อดีคือ เป็นตัวของตัวเอง 

                                                           
๙๒ทองขาว พ่วงรอดพันธุ์,  ศิลปะและหลักการพูดในที่ชุมชน, (กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ที่ ห.ส.น.เจี้ย

ฮั้ว, ๒๕๔๗), หน้า  ๑๗-๒๓.  
๙๓สวัสดิ์  บรรเทิงสุข, เทคนิคการพูด, (กรุงเทพมหานคร:พิมพ์ที่ห้างหุ้นส่วนจ ากัดนวสาส์นการพิมพ์, 

๒๕๕๔), หน้า ๒๕๑-๒๗๖.  



 
 

๑๔๓ 

พรั่งพรู เป็นธรรมชาติ เร้าใจ จริงใจ แสดงภูมิรู้ของตนเอง ยืนหยุ่นให้เหมาะสมกับเวลา ตอบปัญหา
ผู้ฟังและสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ ท่านเดล คาร์เนกี้ ใช้ค าว่า “พูดเรื่องอะไรก็ได้ที่เรามีสิทธิ์จะ
พูดมากที่สุด แล้วเราจะพูดได้ดีกว่า พรั่งพรูกว่า”๙๔ 

๒.๒) กลวิธีการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร  การฝึกอบรมวิทยากรต้องใช้ศาสตร์     
คือ ความรู้ในเนื้อหาวิชาและศิลปะหรือกลวิธีต่างๆ ที่จะถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม
เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความรู้  เกิดทักษะ  เกิดทัศนคติ และเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไป
ในทางท่ีพึงประสงค์  วิทยากรต้องค านึงถึงผู้เรียนเป็นส าคัญ คือ ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
ทฤษฏีการเรียนรู้ การสร้างแรงจูงใจ เนื้อหาวิชา  และจุดมุ่งหมายของการฝึกอบรม เพ่ือจะได้เตรียม
กลวิธีการถ่ายทอดความรู้เพ่ือให้เกิดสัมฤทธิผลมากที่สุด กลวิธีการถ่ายทอดความรู้มี  ๓ วิธี ดังนี้     
๑) “เน้นจุดศูนย์กลางการเรียนรู้ที่วิทยากรหรือครูผู้สอน (Trainer or Student Teacher  
Learning  Center)” วิธีนี้ยึดถือว่าวิทยากรหรือครูเป็นแหล่งวิทยากรที่จะถ่ายทอดความรู้ไปยัง
ผู้เรียน ดังนั้น กลวิธีการถ่ายทอดจะใช้วิธีการพูดเป็นหลักซึ่งมีหลายวิธี เช่น การบรรยาย  การอธิบาย  
การอภิปราย  การปาฐกถา  ๒) “เน้นจุดศูนย์กลางการเรียนรู้ที่สื่อการอบรมหรือโสตทัศนูปกรณ์ 
(Audio  Visual  Aids  Learning Center)” วิธีนี้เน้นการใช้สื่อการอบรมท าหน้าที่ช่วยวิทยากร
ในการอธิบายถ่ายทอดความรู้  ดังนั้น วิธีนี้จะเน้นการใช้สื่อการอบรมต่างๆ เช่น สไลด์  วีดิทัศน์ 
ภาพยนตร์ แผนภูมิ  แผนภาพ พาเวอร์พ้อยส์  ๓) “เน้นจุดศูนย์กลางการเรียนรู้ที่ผู้เข้ารับการอบรม
หรือผู้เรียน (Train  or Student  Learning  Center)” วิธีนี้เน้นที่ตัวผู้รับความรู้เป็นส าคัญถือว่า
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนมากที่สุดจะท าให้เกิดการเรียนรู้ได้ดี วิธีนี้จะเน้นการปฏิบัติ เช่น การใช้
กิจกรรม  การใช้เกม   กลวิธีการถ่ายทอดความรู้ทั้ง ๓ แบบนี้ มีทั้งผลดีและข้อจ ากัด ขึ้นอยู่กับ
วิทยากรจะเลือกวิธีการใดที่สอดคล้องกับความรู้ความสามารถ ความถนัดของวิทยากร ความพร้อม
ของผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรและจุดมุ่งหมาย ตลอดถึงสภาพของห้องอบรม สถานที่ เวลา 
บรรยากาศ โอกาส   

ศูนย์กลางการเรียนรู้ที่ผู้เข้ารับการอบรมหรือผู้เรียน ถือว่าเป็นการเน้นศูนย์กลางของการ
พัฒนา ท าให้เกิดการเรียนรู้ที่มีความสนุกสนาน (Enjoy Learning) อับราฮัม ลินคอน อดีต
ประธานาธิบดีของประเทศสหรัฐอเมริกาเคยกล่าวไว้ว่า “ทุกคนต้องเรียนรู้และต้องการความ
สนุกสนานจากเรียนรู้ ไม่ว่าเขาจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่” พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)  
ใช้ค าว่า การรื่นเริงในธรรม หรือความสนุกสนานที่ได้จากการฟังธรรม ท าให้ไม่เบื่อหน่าย เกิดเจคติที่ดี
มีฉันทะในการเรียนรู้  ท่านพุทธทาสกล่าวไว้ว่า “แม้แต่พระอรหันต์ผู้หมดสิ้นกิเลสแล้ว ก็ยังต้องการ
ความสนุกสนานจากการเรียนรู้ ด้วยการสนุกกับการเล่นฌาน” ความสนุกสนานจึงเป็นสิ่งส าคัญที่มี
                                                           

๙๔ทินวัฒน์  มฤคพิทักษ์, พูดได้ พูดเป็น, (กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ที่ โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์, ๒๕๔๓),  
หน้า ๑๔-๑๕. 



 
 

๑๔๔ 

อิทธิพลต่อผู้เรียนเป็นแรงจูงใจในการเรียนรู้ การเรียนรู้จึงต้องควบคู่กับความสนุกสนาน ตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานของทฤษฏี ๓ ช. คือ “ชอบ  เชื่อ  ช่วย” วิทยากรต้องท าให้ผู้เข้าอบรมชอบ เมื่อชอบแล้วจะ
เชื่อด้วยการปฏิบัติตาม ส่งผลให้ช่วยด้วยการให้ความร่วมมือในการเรียนรู้กิจกรรมต่างๆ  รูปแบบของ
การศึกษาที่เน้นวิทยากรเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้จะเป็นการสื่อสารทางเดียว (One  Way 
Communication) ครูหรือวิทยากรเป็นเพียงผู้บอกทฤษฏี ดังค ากล่าวที่ว่า “นักเรียนเป็นฝา  วิชาเป็น
ตะปู  ครูเป็นค้อน ตอกเอาๆ” วิธีการสอนแบบนี้ไม่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนาความคิด โดยรูปแบบ
ของกระบวนการศึกษาท่ีเน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา เรียกว่า “การเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม 
(Participate  Method)” เรียกโดยย่อว่า P.M. เป็นรูปแบบของ “รวม แยก รวม” โดยมีกระบวน  
การเรียนรู้ คือ “ฟังการบรรยาย ๒๐ เปอร์เซ็นต์  พูดอภิปราย  ๓๐ เปอร์เซ็นต์  ปฏิบัติจริง  ๕๐ 
เปอร์เซ็นต์” บทบาทของวิทยากรเป็นผู้ด าเนินการกิจกรรม สร้างสถานการณ์ในการเรียนรู้ร่วมกัน 
คอยให้ค าแนะน าปรึกษา ภายใต้กรอบของกระบวนการกลุ่มแบบ “ประชาธิปไตยเชิงพุทธ” เช่น   
หลักคารวธรรม  หลักสามัคคีธรรม หลักปัญญาธรรม   ดังนั้น การเน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนาเกิดขึ้นจากความเชื่อว่า มนุษย์เกิดมาพร้อมกับอัจฉริยภาพที่มีอยู่ในตัว มนุษย์เป็นทรัพยากร   
ที่ค่า จึงมุ่งพัฒนาด้วยการสอนวิธีจับปลามากกว่าจะเอาปลาไปให้ ปราชญ์เพลโต (Plato) จึงกล่าว
อมตะวาทที่ว่า “What  do you want  in state ? Put you want in school: ถ้าต้องการให้สิ่งใด
เกิดข้ึนกับประเทศชาติ จงใส่สิ่งนั้นลงไปในการศึกษาของโรงเรียน”๙๕  การเป็นนักพูดหรือวิทยากรที่ดี
มี ๑๐ ประการ ดังนี้  

๑) จงพูดเรื่องที่เรารู้ดีที่สุด 
๒) จงเตรียมตัวมาให้พร้อม 
๓) จงสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง 
๔) จงแต่งกายให้สะอาด เหมาะสม เรียบร้อย 
๕) จงปรากฏกายอย่างกระตือรือร้น 
๖) จงใช้กิริยาท่าทางประกอบการพูด 
๗) จงสบตากับผู้ฟัง 
๘) จงใช้น าเสียงให้เป็นธรรมชาติ 
๙) จงใช้ภาษาของผู้ฟัง 
๑๐) จงยกตัวอย่างและแทรกอารมณ์ขัน๙๖ 
 

                                                           
๙๕บูรชัย  ศิริมหาสาคร, การศึกษาที่เน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา , (กรุงเทพมหานคร: 

พิมพ์บริษัท บุค๊ พอยส์  จ ากัด, ๒๕๔๖), หน้า  ๑๙-๓๑.  
๙๖ทินวัฒน์  มฤคพิทักษ์, พูดได้ พูดเป็น, (กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ที่ โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์, ๒๕๔๓),  

หน้า ๒๗.  



 
 

๑๔๕ 

๒.๓) วิธีการถ่ายทอดความรู้ด้วยการพูด  สามารถแบ่งได้ ๓ วิธี คือ “ ใช้การพูด  ใช้สื่อ
การสอน และใช้กิจกรรม”  การพูดเป็นการถ่ายทอดความรู้ ความรู้สึก ความคิด ความต้องการของผู้
พูดไปยังผู้ฟังด้วยภาษา ๒ อย่าง คือ วัจนภาษา หรือ ภาษาที่สื่อสารโดยการใช้ค าพูด เช่น ภาษาพูด  
ภาษาเขียน  และ อวัจนภาษา หรือ ภาษาที่สื่อโดยไม่ต้องใช้ค าพูด แต่ใช้สื่อสารด้วยกิริยาอาการ      
สีหน้า ท่าทาง  แสง สี เสียง  รหัส สัญลักษณ์ต่างๆ แทนการพูด  ซึ่งวิทยากรนิยมใช้การพูดในการ
ฝึกอบรมมากที่สุด ข้อดีของการสื่อสารด้วยการพูด คือ ท าให้สร้างความเข้าใจกับผู้ฟังได้อย่างรวดเร็ว 
เพราะการพูดมักเป็นการสื่อสารสองทาง ผู้พูดและผู้ฟังมีการพูดจาโต้ตอบกันได้ทันที  การพูดเป็น
เครื่องมือสร้างมนุษยสัมพันธ์ได้ผลที่สุด เพราะการได้เห็นบุคลิกภาพ ลักษณะกิริยา ท่าทาง  มารยาท  
ท่วงท านองการพูดของแต่ละฝ่ายย่อมก่อให้เกิดความสนิทสนมเป็นกันเอง ท าให้เกิดความประทับใจ   
ส่วนข้อจ ากัดของการสื่อสารด้วยค าพูด คือ เรื่องที่เป็นนามธรรมที่เข้าใจยากใช้การพูดประการเดียว
อาจจะไม่ได้ผล  การพูดเป็นการสื่อสารไม่คงที่ พูดเสร็จก็ผ่ายหายไปน ามาทบทวนเป็นหลักฐานไม่
สะดวก  และการพูดมีโอกาสผิดพลาดในแง่ข้อเท็จจริง  เพราะผู้พูดอาจเผลอสติ   ดังนั้น วิธีการพูดให้
ประสบความส าเร็จนั้น ต้องมีการวิเคราะห์เรื่องที่จะพูด กลุ่มผู้ฟัง  กาลเทศะ จุดมุ่งหมายของการพูด
ในเรื่องนั้นให้ชัดเจน ค้นคว้ารู้จริงรู้ที่จะพูด จัดล าดับความคิดข้อมูล ก าหนดเค้าโครงเรื่อง เลือกใช้วิจน
ภาษาและอวัจนภาษาที่เหมาะสม จดจ าเนื้อหาที่จะพูดให้แม่นย า เตรียมตัว เตรียมสื่อ  และค านึงถึง
กิริยามารยาทให้เหมาะสมกับกาลเทศะ วัฒนธรรม ผู้ฟัง  รู้จักการวางตัวให้เหมาะ รู้ว่าอะไรควรท า 
อะไรไม่ควรท า   วิธีการถ่ายทอดความรู้ด้วยการพูดเป็นวิธีที่ท าได้ง่าย สะดวก วิทยากรส่วนใหญ่นิยม
ใช้กันมาก แต่การพูดเป็นวิธีที่ท าให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ได้ล าบาก ผู้เรียนมีส่วนร่วมน้อย 
วิทยากรที่ใช้สอนด้วยวิธีการพูดจะต้องมีความสามารถในการพูดสูง มีประสบการณ์มากพอและมี
กลวิธีที่จะสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้ให้เกิดขึ้น วิทยากรอาจะเลือกใช้ถ่ายทอดความรู้ด้วยการพูด
หลายวิธี ดังนี้  

๑) บรรยาย (Lecture)   ๒) บรรยายกลุ่ม (Symposium) 
๓) อภิปราย (Discussion)  ๔) อภิปรายกลุ่ม (Panel) 

 ๕) เสวนา (Dialogue)   ๖) สัมภาษณ์ (Interview) 
 ๗) การระดมความคิด (Brain Storming) ๘) ปุจฉาวิสัชนา (Colloquy) 
 ๙) การประชุมสัมมนา (Seminar)  ๑๐) การรายงาน (Report) 
 ๑๑) การประชุมคอนเฟอร์เรน (Conference) ๑๒) โต้วาที (Debate) 
๒.๔) เทคนิคการฝึกอบรมโดยใช้การพูด  การฝึกอบรมโดยการใช้การพูดเป็นหลักนี้   

เป็นการฝึกอบรมประเภทที่ยึดถือวิทยากรเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ วิทยากรเป็นแหล่งความรู้          
ที่จะถ่ายทอดด้วยวิธีการพูดแบบต่างๆ โดยใช้การพูดแบบการบรรยาย (Lecture) คือ ชี้แจงหรือ
อธิบายเรื่องให้ฟังมีลักษณะของการสอน หรือบอกเล่าแจ้งให้ผู้ฟังได้รับความรู้ ข่าวสาร สร้างทัศนคติ 



 
 

๑๔๖ 

ความรู้สึกนึกคิด โดยจูงใจให้เชื่อยอมรับข้อความเรื่องราวที่น ามาบรรยาย มีวัตถุประสงค์เพ่ือจะ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความรู้สึกนึกคิด กระตุ้น เพ่ือโน้มน้าวผู้ฟัง   การบรรยายเป็นการเสนอหรือ
แนะน าเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยวิทยากรเป็นผู้ให้ความรู้ด้วยการพูด อบรม สอน วิทยากรคือหัวใจของ
ความส าเร็จหรือความล้มเหลว เพราะผู้บรรยายเป็นศูนย์กลางของเนื้อหาสาระและกระบวนการ
สื่อสารทั้งหมด วิทยากรอาจใช้สื่อหรืออุปกรณ์การฝึกอบรมประกอบการบรรยาย  ส่วนดีของการสอน
แบบบรรยาย ท าให้ประหยัดเวลาประหยัดผู้สอน วิทยากรคนเดียวสามารถให้การอบรมแก่ผู้ฟังได้
จ านวนมาก  วิทยากรมีอิสระในการเลือกเนื้อหาท าให้ได้เวลามากในเวลาจ ากัด ได้เนื้อหาวิชาตรงตาม
วัตถุประสงค์ของหัวข้อวิชา สามารถกระตุ้นให้ผู้เข้าอบรมเกิดความสนใจ    ส่วนข้อจ ากัดของการ
บรรยาย คือ เป็นการสื่อสารทางเดียว ถ้าผู้บรรยายไม่มีความสามารถจะท าให้เกิดประโยชน์น้อย ผู้ฟัง
ไม่มีโอกาสซักถามหรือแสดงความคิดเห็น  วิทยากรพยายามจุเนื้อหามากๆ ท าให้ผู้เข้าอบรมไม่
สามารถจดจ าได้๙๗   

การบรรยายเพียงอย่างเดียวโดยไม่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนจะท าให้น่าเบื่อและผู้เรียนจะ
สูญเสียความสนใจอย่างรวดเร็วกว่าวิธีอ่ืน หลังจากสิ้นสุดการบรรยายผู้เรียนจะจ าได้ไม่มากนัก     
การรับฟังบรรยายแล้วจดบันทึกจะไม่กระตุ้นให้เกิดการคิด วิเคราะห์ สัมฤทธิผลของการเรียนรู้มักจะ
อยู่แค่มีความรู้และเข้าใจ แต่ระดับความรู้ ในขั้นสูงขึ้น คือ การน าไปปรับใช้ การวิเคราะห์            
การสังเคราะห์ และการประเมินผล จะไม่ได้ผลดีนัก  ดังนั้น ประสิทธิภาพของการบรรยายจะขึ้นอยู่
กับความสามารถเฉพาะตัวของวิทยากร ซึ่งต้องมีทักษะในการสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์   และเทคนิคการ
น าเสนอท่ีดี ลักษณะของการบรรยายที่ดีนั้น เมื่อเริ่มต้นการบรรยายวิทยากรต้องน าเสนอวัตถุประสงค์ 
เนื้อหา วิธีการ ล าดับขั้นตอนให้ผู้เรียนรับทราบ  เนื้อหาภาษาที่ใช้การบรรยายต้องมีความเหมาะสม
กับความรู้พ้ืนฐานและประสบการณ์ของผู้เรียน  มีการน าเสนออย่างมีขั้ นตอน มีการสรุปประเด็น
ส าคัญของแต่ละหัวข้อ  บรรยากาศของห้องอบรมมีความเหมาะสม วิทยากรสามารถน าเสนออย่าง
ชัดเจน และวิทยากรใช้สื่อประกอบการบรรยาย เช่น วีดิทัศน์  พาเวอร์พ้อยส์ พร้อมทั้งมีเอกสาร
ประกอบการบรรยาย๙๘ 

๒.๕) เทคนิคการฝึกอบรมแบบบรรยาย  เทคนิคการฝึกอบรมแบบบรรยายมีหลาย
วิธีการ ดังนี้ ๑) เทคนิคการน าเข้าสู่เรื่อง จะน าไปสู่การสร้างบรรยากาศที่ดีในการอบรมท าให้เกิด
ความสนใจ วิทยากรจึงต้องใช้เทคนิคการน าเข้าสูเรื่องด้วยการใช้เสียง ท่าทาง หรือสื่อแต่ต้องมี
ความสัมพันธ์กับเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของการอบรม   ๒) เทคนิคการอธิบาย  การอธิบายเป็น

                                                           
๙๗สมปราชญ์  อัมมะพันธ์ุ, วิทยากรต้องรู้, (กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ที่โอ.เอส. พริ้นติ้ง เฮาส์, ๒๕๔๗), 

หน้า  ๑๒๙-๑๔๓  
๙๘ วิบูลย์  บุญยธโรกุล, คู่มือวิทยากรและผู้จัดการฝึกอบรม, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทด่านสุทธากา

รพิมพ,์ ๒๕๔๕), หน้า ๙๕-๙๖. 



 
 

๑๔๗ 

เทคนิคการสื่อความหมายด้วยการใช้ภาษาต้องเหมาะสมกับเพศ ระดับการศึกษา ควรเลือกถ้อยค าที่มี
ความหมาย ภาษาต่างประเทศใช้เมื่อมีความจ าเป็น ไม่ควรใช้ค าหยาบ ค าสองแง่สองง่าม ค าผวน    
ไม่ควรใช้ค าพูดขยะ  และการใช้สื่อประกอบการอธิบาย เพ่ืออธิบายง่ายขึ้น  สร้างความสนใจใน
บทเรียนและจดจ าได้ดี   ๓) เทคนิคการยกตัวอย่าง  ตัวอย่างจะท าให้การบรรยายมีประสิทธิภาพ ท า
ให้เกิดความน่าเชื่อถือ เป็นการใช้เพ่ือการเปรียบเทียบ  การยกอุทาหรณ์ เช่น การยกตัวอย่างนิทาน  
เรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีต รวมถึงเหตุการณ์ในปัจจุบัน  ตัวอย่างใช้การอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบ     
เช่น ภาษิต  ค าพังเพย ส านวนโวหาร ท าให้การบรรยายเกิดความสนใจ  ๔) เทคนิคการใช้ค าถาม   
การใช้ค าถามเป็นเทคนิคท าให้ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วมและสร้างบรรยากาศที่ดีในการอบรม  การใช้
ค าถามที่ดีควรมีลักษณะตรงประเด็นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  หลังจากตั้งค าถามแล้วควรหยุดครู
หนึ่งเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้คิด  กระตุ้นให้เข้าอบรมได้มีโอกาสตอบหลายคนด้วยการตั้งค าถามว่า ท าไม 
อะไร  อย่างไร เพราะเหตุใด แต่ถ้าอบรมตอบผิดหรือไม่สมบูรณ์ วิทยากรต้องช่วยให้ผู้รับการอบรมหา
ค าตอบให้ได้  ๕) เทคนิคการใช้สื่อประกอบการบรรยาย  วิทยากรควรเลือกใช้สื่อที่มีความเหมาะสม 
ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เนื้อหาสาระที่บรรยายเพ่ือช่วยให้ผู้เข้ารับอบรมเกิดความสนใจและ
อยากเรียนรู้ แต่ต้องค านึงถึงระดับอายุ เพศ  การศึกษา ความสนใจ   เทคนิคการใช้สื่อจะต้อง
เตรียมการใช้สื่อ สื่อต้องผ่านการทดลองใช้มาแล้ว และสื่อต้องสอดคล้องกับเนื้อหาวัตถุประสงค์ของ
การอบรม  ข้อควรระวังในการใช้สื่อประกอบการบรรยาย สื่อเป็นเพียงส่วนประกอบการบรรยาย
เท่านั้น “อย่าให้สื่อน าวิทยากร” หมายถึง การน าสื่อมาใช้โดยไม่มีเหตุผล ไม่มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน  
ท าให้สื่อส าคัญกว่าวิทยากร วิทยากรต้องก าหนดในการใช้สื่อ บทบาทของวิทยากรต้องมีความชัดเจน
๖) เทคนิคการเร้าความสนใจ   วิทยากรต้องฝึกฝนให้เกิดทักษะเหมาะสมกับบุคลิกภาพของตนเองให้
น่าสนใจ วิทยากรจึงต้องใช้เทคนิค การเร้าความสนใจด้วยเสียง คือ ลักษณะของเสียง ระดับของเสียง  
จังหวะของการออกเสียง  ท่วงท านอง  และลีลาการบรรยาย   การเร้าความสนใจด้วยการใช้กิริยา
ท่าทางจะช่วยเพ่ิมความหมายให้แก่ค าบรรยาย  เสริมบุคลิกภาพ เป็นการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึก
ในการบรรยาย และช่วยดึงดูดความสนใจของผู้รับอบรม ดังนั้น กิริยาท่าทางที่ใช้เร้าความสนใจใน 
การบรรยาย ได้แก่ การแสดงสีหน้า  การประสานสายตา  การใช้ท่าทางประกอบการบรรยาย        
๗) เทคนิคการให้ก าลังใจ   วิทยากรใช้เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เข้ารับการอบรม ท าให้ผู้เข้า
อบรมเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง เทคนิคในการให้ก าลังใจ คือ การให้ก าลังใจด้วยวาจา เช่น วิทยากร
ใช้ค าว่า ดี  ดีมาก ใช่แล้ว ถูกต้อง มีเหตุผล เยี่ยมจริงๆ เป็นค าถามที่ดีมาก  เก่งจริงๆ  และการให้
ก าลังใจด้วยท่าทาง สีหน้าของวิทยากรแสดงการยอมรับหรือพอใจ เช่น การพยักหน้า แสดงสีหน้า
พอใจ การยิ้ม  การปรบมือ เป็นต้น  ๘) เทคนิคการสรุปเรื่อง  เป็นการประมวลสาระส าคัญของเรื่องที่
บรรยายเพื่อให้รับอบรมได้แนวคิดที่ส าคัญและเชื่อมโยงไปสู่การฝึกอบรมในเรื่องต่อไป วิทยากรเป็นผู้
สรุปเรื่องทั้งหมดช่วยให้ผู้รับการอบรมเข้าใจในเรื่องที่บรรยายในลักษณะรวมๆ และสัมพันธ์กัน    



 
 

๑๔๘ 

หรือวิทยากรสรุปบางส่วน แล้วให้ผู้รับการอบรมช่วยสรุปเป็นรายบุคคล เป็นกลุ่ม หรือร่วมกัน
ทั้งหมด๙๙ 

การเป็นวิทยากรจะต้องแสดงความสามารถทางศิลปะทางการพูด การเป็นวิทยากรคือ
การได้มีโอกาสพูด จะพูดอย่างไรให้เกิดผลมากที่สุด “การเป็นวิทยากรนั้นเป็นการแสดงความสามารถ
ทางศิลปะการพูดอย่างละเอียดอ่อน ด้วยการเตรียมเนื้อหาเป็นอย่างดี ศิลปะการพูดขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์ว่าเพ่ืออะไร เช่น เพ่ือเร้าใจ (To stimulate) เพ่ือโน้มน้าว (To convince) เพ่ือเร่งรัด 
(To accelerate) เพ่ือบอกเล่า (To inform) เพ่ือบันเทิง (To entertain)” ในการพูดของนักปราชญ์
เช่น พลาโต จะเน้นความจริงมากกว่าศิลปะ ส าหรับอริสโตเติลนั้น มีความคิดว่า “นักพูดที่ดีจะต้อง
บรรลุถึงองค์ประกอบความส าเร็จ ๓ ประการ คือ เหตุผล อารมณ์และคุณธรรม” คุณสมบัตินักพูดที่
ควรสร้างขึ้นคือ ความจริงใจ ความเป็นมิตร  สายตา ความเชื่อมั่น การเป็นนักพูดจึงต้องมีวิญญาณ
ของนักพูด นักพูดต้องระวังค าพูดที่ออกไปจากปากเสมอ มีภาษิตสเปนกล่าวว่า “คนโง่หัวใจอยู่ที่ลิ้น 
คนฉลาดเก็บลิ้นไว้ในหัวใจ” เป็นการเตือนให้คิดก่อนพูด วิญญาณของนักพูดจึงต้องพูดออกมาอย่าง
จริงใจ มีชีวิตชีวา และเป็นธรรมชาติ ดังนั้นนักพูดจึงต้อง “พูดดีมีประเด็น ต้องเป็นธรรมชาติ     
ฉลาดยกตัวอย่าง วางตนเป็นสื่อ  ยึดถือเวลา  สายตาจับจ้อง  กลั่นกรองค าพูด  เป็นทูตไมตรี        
วจีไพเราะ เจาะลึกเป็นแผ่น”๑๐๐ 

๒.๖)การสร้างบรรยากาศในการพูด   บรรยากาศในการพูดถือว่ามีความส าคัญต่อการ
พูดเป็นอย่างยิ่ง พฤติกรรมที่ก่อให้เกิดถึงบรรยากาศที่ไม่ดีต่อการพูดประกอบด้วย ๑)มีความตึงเครียด 
มีอาการนิ่งเงียบ ไม่ตอบรับ ไม่ยิ้มแย้ม หน้าเคร่งขรึม ถอนหายใจเป็นครั้งคราว มีอาหารหงุดหงิด    
๒)มีอิริยาบถที่ส่อถึงความเบื่อหน่าย เช่นการนั่งศีรษะพิงพนักเก้าอ้ี เอียงตัวเท้าคาง  เอนตัวไป
ข้างหน้า นั่งหาวเหม่อลอย  กึ่งหลับกึ่งตื่น นั่งก้มหน้า นั่งเล่นโทรศัพท์  ๓)สนใจสิ่งอ่ืนแทนการฟัง   
เช่นหันไปมองข้างหลังหรืองมองนอกห้อง น าสิ่งอ่ืนมาท า หันไปคุยกับคนข้างๆ หยิบหนังสือขึ้นมาอ่าน 
หรือนั่งเล่นไลน์เฟชบุ๊ค   ๔)นั่งหลับ  ในขณะที่คนอ่ืนพยายามฝืนใจฟัง นั่งหลบมุมหรือฟุบบนโต๊ะ    
จึงต้องมีการสร้างบรรยากาศในการพูดด้วย ๒ วิธี คือ ๑) จุดประกายความสนใจของผู้ฟัง สามารถ
ท าได้หลายวิธี เช่น “การให้มีส่วนร่วม”  เป็นการดึงผู้ฟังให้เข้ามาร่วมในกิจกรรมการพูดด้วยการถาม
ตอบ  “การดัดแปลงเนื้อหา” เรื่องราวเหตุการณ์ให้สอดคล้องกับเรื่องสถานการณ์ที่ก าลังพูด     
เพราะผู้ฟังจะสนใจเรื่องตื่นเต้นและแปลกใหม่   “การใช้พลังเสียง” เป็นวิธีปลุกความสนใจ         
เน้นน้ าเสียงที่ดังผิดปกติท าให้ผู้ฟังรู้สึกแปลกใจ ผู้ที่ง่วงก็จะตื่น   “การใช้ความเงียบ” ความใช้

                                                           
๙๙สมปราชญ์  อัมมะพันธ์ุ, วิทยากรต้องรู้, (กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ที่โอ.เอส. พริ้นติ้ง เฮาส์, ๒๕๔๗), 

หน้า ๑๔๕-๑๔๗. 
๑๐๐อ้อม  ประนอม, วิทยากรส าหรับวิทยากร, (กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ที่โอ.เอส. พริ้นติ้ง เฮาส์, 

๒๕๔๗), หน้า ๘๗-๑๓๖. 



 
 

๑๔๙ 

บรรยากาศความเงียบท าให้รู้สึกประหลาดใจ หยุดพูดไปชั่วขณะหนึ่ง จะท าให้ผู้ฟังเกิดความสงสัยว่ามี
อะไรเกิดขึ้น “การเปลี่ยนอิริยาบถ” จะท าให้เกิดการเคลื่อนไหว ท าให้ผู้ฟังตื่นตัว เปลี่ยนจากการนั่ง
เป็นการยืน  ๒) การสร้างบรรยากาศด้วยอารมณ์ขัน  มุ่งให้เกิดความสนุกสนานมีความเป็นกันเอง 
โดยผู้พูดใช้อารมณ์ขันในรูปแบบต่างๆ เช่น แบบหักมุม ปฏิภาณไหวพริบ เล่นค าส านวน ท าให้เกิด
ความสนใจใคร่รู้ติดตาม การใช้อารมณ์ขันเพ่ือสร้างบรรยากาศในบางช่วงโอกาสและควรมีสาระ
สอดคล้องกับเนื้อหา ไม่ควรใช้อารมณ์ขันโดยไร้สาระหรือไร้จุดมุ่งหมาย การสร้างบรรยากาศใน    
การพูดวิทยากรถือว่าเป็นผู้มีความส าคัญนอกจากวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ฟังเนื้อหาและสถานการณ์
ของการพูดแล้ว คุณสมบัติของวิทยากรที่สร้างบรรยากาศได้ดีจะต้องประกอบด้วย 

๑) เป็นผู้รอบรู้ ทันสมัย ทันเหตุการณ์ 
๒) เป็นคนช่างสังเกต และจดจ าจดบันทึก 
๓) มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
๔) เป็นคนร่าเริงยิ้มแย้มแจ่มใส 
๕) มองโลกในแง่ดีและมีความเป็นมิตร 
๖) วางตัวตามสบายและเข้าได้กับทุกคนทุกชั้น 
๗) สามารถปรับตัวเข้ากับทุกสถานการณ์ท่ีพูด 
๘) มีความตั้งใจและจริงใจในการพูด๑๐๑ 

ดังนั้น การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้จึงต้องสร้างบรรยากาศในห้องอบรม ใช้วิธีกระตุ้น
และส่งเสริมก าลังใจใหม่ๆ ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเรียนรู้ทีละเล็กทีละน้อยและสื่อสัมพันธ์แบบสาม
ทาง วิทยากรจะต้องสังเกตการณ์แสดงออกทางอารมณ์ของผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งแบ่งออก ๕ กลุ่ม คือ 
“กลุ่มมีจุดอ่อนปมด้อย  กลุ่มต้องการเหตุผล กลุ่มก้าวร้าว กลุ่มต่อสู้โต้เถียง กลุ่มเอาอย่างไรก็ได้”๑๐๒ 

ประธานกลุ่มใต้ร่มพุทธธรรม กล่าวว่า “พูดเรื่องยากให้คนฟังยาก มันง่ายใครก็ท าได้ แต่พูดเรื่อง
ยากให้คนเข้าใจง่าย ต้องใช้วิทยากรมืออาชีพเท่านั้น” วิทยากรมืออาชีพต้องพูดจูงใจให้ผู้ฟังคล้อย
ตามอยากท า ดังนี้ ๑) พูดด้วยความจริงใจ จงใส่ความจริงใจอย่างลึกซึ้งลงไปในทุกค าพูดเพ่ือสร้าง
ความไว้วางใจ ๒) พูดจากประสบการณ์  ประสบการณ์ตรงที่วิทยากรเคยรู้ เห็น สัมผัสท าให้เกิดพลัง 
๓) พูดด้วยความกระตือรือร้น วิทยากรด้วยด้วยความเบิกบานใจ เปี่ยมด้วยพลังอันไร้ขีดก าจัด 

                                                           
๑๐๑นิพนธ์  ทิพย์ศรีนิมิต, หลักการพูด, (กรุงเทพมหานคร : งานส่งเสริมการผลิตต ารามหาวิทยาลัย

ทักษิณ, ๒๕๔๒), หน้า ๑๖๖-๑๖๘. 
๑๐๒วิจิตร  อาวะกุล, การฝึกอบรมคู่มือฝึกอบรมและพัฒนาบุคคล, (กรุงเทพมหานคร: ศูนย์หนังสือ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๐),หน้า ๑๘๔-๑๘๖. 



 
 

๑๕๐ 

สนุกสนานจากภายในจิตใจ  ๔) พูดในสิ่งที่ผู้ฟังสนใจ  วิทยากรที่ฉลาดจะพูดในมุมมองของผู้ฟังเสมอ 
ง่ายที่จะท าให้ผู้ฟังคล้อยตาม ต้องทราบความต้องการผู้ฟัง๑๐๓ 

อาจารย์วสันต์ พงษ์สุประดิษฐ์ นักพูดมืออาชีพระดับประเทศ กล่าวว่า “เม่ือผู้เรียนรู้
พร้อมวิทยากรที่สุดยอดจะปรากฏตัว ด้วยพลังแห่งวาทะหยุดแม่น้ าทุกสาย ย้ายภูเขาทั้งลูก พลัง
การพูดส าหรับวิทยากรให้ส าคัญรูปแบบการคิดการมากกว่ารูปแบบการพูด หัวใจวิทยากรท าเรื่อง
ยากให้เป็นเรื่องง่าย การพูดเป็นศาสตร์และศิลป์ถ้ามีความคิดแล้วค าพูดมาเอง”  ปรัชญาเซ็นเคย
กล่าวว่า "เมื่อนักเรียนพร้อม ครูจะปรากฏตัว"แสดงว่าผู้เรียนต้องมีความพร้อม อยากจะเรียนรู้      
มิใช่แค่วิทยากรพร้อมเท่านั้น การพูดเป็นศาสตร์และศิลป์  ศาสตร์สอนกันได้ ศิลป์เป็นเรื่องเฉพาะตัว 
เราละท่านมีลีลาไม่เหมือนกัน ท่าน ว.วชิรเมธี เน้นค าคมๆ ไม่เน้นสนุกมากนัก ไพเราะ ข้อคิดมุมมอง 
ลีลาแต่ละรูปต่างกัน การพูดจึงเป็นศิลปะ โลกนี้มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาพระสงฆ์จึงต้องเท่าทัน
การเปลี่ยนแปลง การสอนธรรมะจึงมีการประยุกต์  การสอนของศาสนาคริสต์จะมีการสอนที่ทันสมัย 
คนหนุ่มสาวไปจ านวนมากในวันอาทิตย์ มีการจัดกิจกรรมร่วมกัน ด้วยการใช้ศิลปะการพูดของผู้สอน 
มีวาทศิลป์ในการสื่อสาร   เราต้องสื่อสารให้เข้ากับวัยของผู้ฟัง  

การพูดเป็นพลังเพราะเป็นศาสตร์และศิลป์แห่งการพูดในที่ชุมชน ท าให้เกิดค าคมว่า 
“ด้วยพลังแห่งวาทะหยุดแม่น้ าทุกสาย ย้ายภูเขาทั้งลูก”  การเรียนการพูดจะต้องมีการฝึก พระสงฆ์
ได้เปรียบเพราะท างานเผยแผ่อย่างต่อเนื่อง การพูดต้องหาจุดส าคัญของเรื่อง แก่นของพูดจริงๆ นั้น 
ปราชญ์โรมันกล่าวว่า “ถ้ามีความคิดแล้วค าพูดมาเอง” โดยไม่ให้ความส าคัญกับรูปแบบการพูด แต่ให้
ความส าคัญกับรูปแบบการคิด บางครั้งเราติดกับรูปแบบการพูดจนลืมรูปแบบการคิด ความสัมพันธ์
ของกระบวนการสื่อสาร จะต้องคิด พูด  ท า จึงมี ๔ ขั้นตอนในการพูด คือ “มีเรื่องที่พูด  อยากพูด  
กล้าพูด  จงพูด สุดท้ายต้องพูดเท่านั้น”  ฆราวาสเวทีน้อย ส่วนพระสงฆ์เวทีมาก ต้องหาเวทีให้
ตนเองในการพูด เราต้องอยากจะพูดอยากจะสอน เราจะพูดได้ดีเมื่อเรามีกระบวนการคิดที่ดีอยู่ใน
สมอง การสอนธรรมะเป็นศิลปะ หัวใจคือ "ท าเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย"  มีการย่อยให้ง่าย มีการ
ยกตัวอย่างท่ีใกล้ตัว  ผู้ฟังสามารถเข้าถึงได้ ส่วนเรื่องที่ง่ายก็ท าให้น่าสนใจ พระสงฆ์ที่ยกตัวอย่างได้ดี
คือ หลวงพ่อพยอม มีการหยิบข่าวปัจจุบันมาบูรณาการในการบูรณาการ  เรื่องอารมณ์ขันไม่สามารถ
ได้ทุกคน เราไม่จ าเป็นต้องสอนสนุกตลอดเวลา แต่เราควรหาประโยชน์ที่โดน เราต้องมีข้อมูลที่ง่าย " 
เขาจะฟังทุกอย่างที่เราพูด แต่เขาจะเชื่อทุกอย่างที่เราท า " เราต้องพูดให้สอดคล้องกับสิ่งที่เราเป็น  
ซึ่งพระสงฆ์มีจริยวัตรที่งดงามท าให้ได้เปรียบกว่าฆราวาสที่เป็นวิทยากร จึงย้ าว่า “คนอ่ืนอาจฟังทุก
อย่างท่ีท่านพูด  แต่เขาจะเชื่อทุกอย่างท่ีท่านท า”  

                                                           
๑๐๓สถาบันพัฒนาพระวิทยากร , คัมภี ร์พระวิทยากรหลักสูตรพระวิทยากรบรรยายธรรม , 

(กรุงเทพมหานคร:  โรงพิมพ์เทพเพ็ญวานิสย์, ๒๕๖๐),  หน้า ๕๔-๕๕. 



 
 

๑๕๑ 

ท่านอัมบราฮัม ลินคอนกล่าวว่า " ท่านอาจโกหกคนบางคนได้ทุกเวลา ท่านอาจโกหกคน
ทุกคนได้บางเวลา แต่ท่านไม่สามารถโกหกคนทุกคนและทุกเวลาได้  ซึ่งการพูดจะบ่งบอกถึงว่าคนนั้น
ฉลาดหรือโง่  ดั่ง “โคลงโลกนิติ ว่า ก้านบัวบอกลึกตื้นชลธาร มารยาทส่อสันดาน ชาติเชื้อ  โฉดฉลาด
เพราะค าขานควรทราบหย่อมหญ้าเหี่ยวแห้งเรื้อ บอกร้าย แสลงเดิน พระพุทธเจ้าสอนเรื่องในใบไม้ใน
ก ามือ เป็นการกลั่นกรองเรื่องเป็นเรื่องง่ายๆ  ซึ่งขั้นตอนการพูด ๗ ประการ คือ "มีเรื่องพูด  อยากพูด 
กล้าพูด   พูด  หยุดพูด  ฟัง " วิทยากรต้องมีการเชื่อมทางโลกกับธรรมเข้าด้วยกัน ท าเรื่องยากให้เป็น
เรื่องง่ายเป็นหัวใจของการเป็นวิทยากร  การพูดประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ “รูปแบบ กับเนื้อหา”    
จากการประเมินผลการสอน วิทยากรที่ยืนสอนจะมีการประเมินได้ดีกว่านั่งสอน เพราะเกิดความสนใจ
มากกว่าการฟัง  รูปแบบของการพูด คือ " ลีลา วิธีการ บุคลิกภาพ น้ าเสียง สายตา ท่าทาง " น้ าเสียง
ส าคัญมากในการพูด นักจิตวิทยาการประสิทธิภาพสื่อสารค าพูดมีอิทธิพลต่อผู้ฟัง ๑๐ %  น้ าเสียงมี
อิทธิพล มีอิทธิพลต่อผู้ฟัง ๓๐% (มีเสียงสูงต่ าหนักเบามีจังหวะ) ภาษาท่าทางมีอิทธิพลต่อผู้ฟัง ๖๐% 
(บอกขนาด ใหญ่ เล็ก ทิศทาง จ านวน) ยกมือประกอบขยับบ้างให้เหมาะกับสมณะสารูปไม่มากหรือ
น้อยเกินไป รูปแบบถือว่ามีความส าคัญนักพูดต้องเปิดฉาก เพราะมีสมองส่วนรับ บางครั้งคนสนใจใน
ตัวคนพูดมากกว่าในสิ่งที่เขาพูด  

  ดังนั้น  เนื้อหาเปรียบเหมือนใบไม้ในก ามือที่พระพุทธเจ้าสอน เราจะเลือกใบไม้ใดมา
สอน อย่ายกมาทั้งป่า ควรเลือกให้เหมาะกับผู้ฟัง โอกาส วัย การศึกษา  ประกอบด้วย "เนื้อเรื่อง โครง
เรื่อง คุณค่า ตัวอย่างอารมณ์ขัน ภาษา ส านวนโวหาร" ถ้าเราแต่งค ากลอนได้เองยิ่งจะดี ถ้าแต่งไม่ได้
ให้เราหยิบของบุคคลส าคัญมาประกอบแต่ต้องบอกผู้แต่ง ถือว่าเป็นการสะสมข้อมูล ท าเรื่องยากให้
เป็นเรื่องง่าย จากนั้นมีการฝึกการพูดแล้วประเมินจากวิทยากรระดับมืออาชีพ สิ่งส าคัญระวัง “เอ้อ
เสียเวลา อ้าเสียคน” การเรียนการพูดต้องต้องลงมือปฏิบัติเท่านั้น๑๐๔ 

 

๒.๒.๘ เทคนิคส าหรับวิทยากร 
๒.๑) “การเตรียมเป็นวิทยากรมืออาชีพ”  วิทยากรที่ดีต้องมีการเตรียมการมาเป็นอย่าง

ดีเพียงพอต่อการน าเสนอช่วยลดความวิตกกังวลในการบรรยายเป็นอย่างดี การเตรียมการที่ดีเป็น
ความไม่ประมาทของวิทยากรมืออาชีพ ด้วยการเตรียมอันประกอบด้วย ดังนี้ ๑) รู้จักผู้ฟังของเรา
ก่อน วิทยากรต้องทราบว่ากลุ่มผู้ฟังเป็นใคร เช่น ผู้บริหาร หัวหน้างาน ผู้ปฏิบัติการ หรือ กลุ่มอาชีพ 
เช่น กลุ่มพยาบาล กลุ่มพนักงาน กลุ่มนักบัญชี  กลุ่มสนับสนุน ภาครัฐหรือเอกชน กลุ่มผู้ฟังต้องทราบ
เพศ วัย อายุงาน ต าแหน่ง การศึกษา  ประวัติความเป็นมาขององค์กร ธุรกิจขององค์นั้นท าอยู่ บุคคล
อันเป็นที่เคารพนับถือของคนในองค์กรนั้นๆ   ๒) รู้จักปัญหาของเขาอย่างถ่องแท้  วิทยากรต้อง

                                                           
๑๐๔วสันต์ พงษ์สุประดิษฐ์,  การบรรยายพัฒนาพระวิทยากรโพธิสัตว์:ศิลปะการพูด, (ณ สวนป่าทิพย์

มงคลแสงธรรม จังหวัดราชบุรี,๒๕๖๑)  ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑. 



 
 

๑๕๒ 

ทราบปัญหาขององค์กรของผู้ฟัง สิ่งที่เขาคาดหวังจากการน าเสนอของวิทยากร วัฒนธรรมภาษของ
องค์กร การนับถือศาสนาความเชื่อของคนในองค์กร วิทยากรจะต้องมีการสัมภาษณ์เก็บข้อมูลเพ่ือการ
ออกแบบกิจกรรมให้ตรงตามวัตถุประสงค์ หรือตอบโจทย์ปัญหาได้อย่างชัดเจน  ๓) เตรียมเนื้อหา
โครงร่างการบรรยายให้สอดคล้อง  ถือว่าเป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญมากการก าหนดโครงร่าง คือ 
หลักสูตร วิทยากรมืออาชีพต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ ฟัง ผู้จัดโครงการบางท่านไม่มี
ประสบการณ์เพียงพอในการตั้งชื่อหลักสูตร ไม่ตรงกับเนื้อหา เพราะหลักสูตรคือภาพรวมทั้งหมดของ
การฝึกอบรม๑๐๕ เทคนิคการเตรียมตัวในการเป็นวิทยากรที่ดีมีหลายวิธี ดังนี้ ๑) การหาข้อมูลโดย
วิธีการต่างๆ เช่น การอ่านต าราหลายประเภท ฟังจากคนอ่ืนเล่า ศึกษาสื่อออนไลน์  ๒) สะสมข้อมูล
แล้วจัดเก็บเป็นระบบแบ่งเป็นประเภท เช่น เพลง ค าขวัญ ค ากลอน สุภาษิต ค าประพันธ์ ภาษาหักมุม 
เกมหรือกิจกรรม  ๓) ศึกษาข้อมูลพยายามจับประเด็นและหักมุมน าเข้าในเรื่องที่จะน าเสนอ          
๔) หัดเล่าให้เด็กฟังหรือคนอ่ืนฟังในกลุ่มเล็กๆ ใช้น้ าเสียง ลีลา กริยาท่าทางประกอบการเล่า       
ต้องพยายามหักมุมในการเล่าตอนท้าย๑๐๖ 

๒.๒) “การเป็นวิทยากรที่ด”ี  วิทยากรมีบทบาทส าคัญในการประชุม อบรม สัมมนาทาง
วิชาการ การเป็นวิทยากรที่ดีได้จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักการและวิธีการที่มีประสิทธิภาพ 
ฝึกฝนตนจนมีประสบการณ์ ปัจจัยที่ส าคัญที่สุด คือ มี ใจรักในงานด้านการเป็นวิทยากร            
เพราะวิทยากร (Trainer) ต้องเป็นบุคคลผู้ซึ่งมีความรู้ความสามารถตลอดจนการพูดในการใช้เทคนิค
ต่างๆ ท าให้ผู้เข้าฝึกอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ ความช านาญ จนสามารถท าให้ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมเปลี่ยนพฤติกรรมไปตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ วิทยากรที่ดีจึงต้องมีความสามารถในการ
ควบคุมตนเองในด้านอารมณ์ท่าทีให้อยู่ในลักษณะสงบ วิทยากรที่ดีมีความสามารถในการสร้างความ
มั่นใจให้กับตนเอง ความเชื้อมั่นในตนเองเกิดขึ้นได้ โดยการเตรียมการสอนอย่างสมบูรณ์ ความพร้อม
ในเนื้อหา เทคนิค และสื่อตลอดจนความพร้อมด้านร่างการและจิตใจ วิทยากรที่ดีควรเป็นผู้ที่มีความ
กระตือรือร้น  มีความพึงพอใจ ตั้งแต่ ความขยัน คล่องแคล่ว ว่องไว  ดูแล้วสดชื่น กระชุ่มกระชวนให้
อยู่ในลักษณะพอดี โดยการพักผ่อนให้เพียงพอ รับประทานอาหารพอดี วิทยากรที่ดีเป็นบุคคลที่มี
สุขภาพทางจิต  และร่างกายสมบูรณ์เป็นผู้ที่มีสุขภาพพลานามัยที่ดี และวิทยากรที่ดี  มีประสิทธิภาพ
ในการสื่อสาร ปรับปรุงเสียง  จังหวะลีลาในการพูด ออกเสียงถ้อยค าถูกต้อง เน้นเสียงตามจังหวะของ
เนื้อความ การเว้นวรรคได้ถูกต้อง  ใช้เสียงการพูดให้มีระดับสูงต่ าเพ่ือให้ความชัดเจนเน้นหนักเบาได้ 

                                                           
๑๐๕สถาบันพัฒนาพระวิทยากร , คัมภี ร์พระวิทยากรหลักสูตรพระวิทยากรบรรยายธรรม , 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์เทพเพ็ญวานิสย์, ๒๕๖๐),  หน้า ๕๖-๕๘. 
๑๐๖สุวิทย์  มูลค า,  ครบเคร่ืองเร่ืองวิทยากร,  (กรุงเทพมหานคร: บริษัท  ดวงกมลสมัย  จ ากัด , 

๒๕๔๕), หน้า ๘-๙. 



 
 

๑๕๓ 

๒.๓) “พฤติกรรมวิทยากรควรหลีกเลี่ยง”   สิ่งที่วิทยากรไม่ควรกระท ามีดังนี้ ๑) ไม่พูด
ประชดประชันใคร  มุ่งท าร้ายท าลายคน  ถือเป็นการเสียมารยาทในการสื่อสารที่สร้างสรรค์           
๒) ใช้อารมณ์ขันและตลกที่เหมาะสม  ถ้าจะเล่านิทานตลกพึงตรวจสอบบุคลิกภาพตนเองว่าเหมาะสม
เพียงใด  ๓) ไม่แสดงพฤติกรรมเชิงดูหมิ่นผู้ฟังโดยประการทั้งปวง  ๔) แบ่งเนื้อหาสาระ  บรรยากาศ  
และบันเทิงให้เหมาะสม  ไม่ใช้เวลาเพ่ือการตลกไร้สาระ  เน้นสนุกสนานบันเทิงมากกว่าสาระที่พึงได้
จะท าให้ผู้ฟังขาดความเชื่อถือในเชิงวิชาการ  บางคนเป็นวิทยากรที่เน้นเริ งรมย์สนุกสนาน  แบบน้ า
ท่วมทุ่ง พึงระวังอย่างยิ่ง  ๕) แสดงความเบื่อหน่วย  ร าคาญ  หงุดหงิดจนคนฟังสังเกตได้ว่าไม่เต็มใจ
ท าหน้าที ่ ๖) ไม่ตรงต่อเวลาในการบรรยาย  เช่น  เข้าก่อนเวลาเร็วมากเกินไป  ช้ากว่าก าหนดไว้นาน
เกินไป  เลิกก่อนเวลาเกินไป  หรือยุติการบรรยายเกินเวลาที่ก าหนดไว้มากเกินไป  ๗) มีความ
ประพฤติไม่เหมาะสมด้านชู้สาวกับผู้เข้ารับการอบรม  เมื่อท่านเป็นวิทยากรผู้จัดการฝึกอบรมและผู้
เข้าอบรมคาดหวังว่า ท่านจะเป็นบุคคลที่มีความรู้  ความสามารถ  ได้เตรียมตัวอย่างดี  มีความตั้งอก
ตั้งใจ  ที่จะถ่ายทอดความรู้อย่างเต็มที่เต็มความสามารถ  และจูงใจให้ผู้เข้ารับการอบรมตั้ งใจที่จะ
เรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ  

ผู้เข้าอบรมคาดหวังที่จะเห็นวิทยากรที่มีคุณลักษณะ ดังนี้ 
๑) มีความเป็นกันเอง 
๒) เต็มใจที่จะช่วยเหลือผู้เข้าอบรม 
๓) ตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้โดยไม่ปิดบัง 
๔) เป็นผู้ที่รู้แจ้งเห็นจริงในเรื่องท่ีตนให้การฝึกอบรม  
๕) สามารถช่วยแก้ปัญหาที่ตนได้รับการฝึกอบรมได้ 
๖) สามารถที่จะพึงพาอาศัยในการปรึกษาแนะน าได ้
 

๒.๔) “บทบาทของวิทยากรมืออาชีพ” ส าหรับบทบาทตามหน้าที่ของวิทยากรมี ๓  
ประการ  ดังนี้  ๑) บทบาทก่อนให้การฝึกอบรม  ทุกครั้งที่ได้รับเชิญเป็นวิทยากร  สิ่งที่ควรกระท า
ล่วงหน้า  คือการศึกษาวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม  คุณลักษณะของผู้เข้าอบรม  เนื้อหาหลักสูตร
เอกสารที่จะบรรยาย  เครื่องวัสดุ  อุปกรณ์ที่เอ้ืออ านวย   ๒) บทบาทในระหว่างการให้การฝึกอบรม  
การเป็นวิทยากรที่ดีนั้น  ต้องมีความรู้  ความสารถ  ลักษณะอ่ืนที่เอ้ืออ านวยให้การฝึกอบรมเกิดผลดี  
ในระหว่างการอบรมสิ่งที่วิทยากรพึงปฏิบัติ  คือการรักษาเวลา  ที่ก าหนดถ่ายทอดความรู้ความ
คิดเห็นแก่ผู้เข้ารับการอบรมอย่างกระจ่างแจ้ง  จริงใจ    การท าหน้าที่เป็นวิทยากรอย่างมืออาชีพ   
ต้องประกอบด้วย ดังนี้  ๑) ตรงประเด็น  ของเรื่องที่จะบรรยาย  ทั้งประเด็นหลักและประเด็นย่อย      
๒) เน้นสาระ  พูดหลักการที่ส าคัญ  ขยายความตามที่จ าเป็น  บรรยายโดยก าหนดเวลาไว้แต่ละตอน   
๓) ชนะใจคน  คือท าให้คนพอใจ ได้ความรู้  ความรัก  ความเมตตา จากผู้พูด  มีการสอดแทรกสาระ
และขบขันบ้าง  ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้สาระและบันเทิงวิชาการ   ๔) วางตนเป็นสื่อ  คือท าหน้าที่



 
 

๑๕๔ 

สื่อสารตามหลักวิชาการ  หลีกเลี่ยงการสอนโดยตรง  ๕) ยึดถือเวลา  เวลาเป็นสิ่งที่มีค่าของผู้เข้า
อบรม  เมื่อได้ก าหนดส่วนบทน า  ส่วนเนื้อหาและสรุปไว้แล้ว  จะปรับให้สอดคล้องกับเวลาเป็นส าคัญ  
เนื้อหาอาจไม่เต็มตามที่เตรียมไว้  ก็ถือว่าเหมาะสมกับเวลาและบุคคลเข้าอบรม  ๓) บทบาท
ภายหลังการให้การฝึกอบรม ในการเป็นวิทยากร มีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไข  เพ่ือจะได้เป็น
วิทยากรที่ดี  การรับฟังข้อมูลย้อนกลับจากผู้เข้าอบรม  และฝ่ายจัดการอบรมเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ ง
เมื่อได้รับข้อมูลควรมีใจกว้าง เพราะอาจมีทั้งข้อมูลที่ดี และไม่ดีการยอมรับเพ่ือการปรับปรุงควรรับสิ่ง
ที่ไม่ดี   มีการติดตามสอบถามการน าความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์  ว่าผู้เข้า
อบรมได้ปฏิบัติมากน้อยเพียงใด  ถ้าเป็นการอบรมภายในหน่วยงานที่รับผิดชอบ  จะเห็นได้ว่าการเป็น
วิทยากรที่หวังในการพัฒนาตนเองและงานจ าเป็นต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างสมบูรณ์  ทั้งเป็นผู้ให้ความรู้  
และรับความรู้ความคิดเห็นจากผู้เข้าอบรมการเป็นวิทยากรแต่ละครั้งควรเป็นการเพิ่มประสบการณ์ 

๒.๕) “วิทยากรในฐานะผู้น า” แนวคิดของนักฝึกอบรมและนักวิชาการเกี่ยวกับภารกิจ
และบทบาทของวิทยากร ดังนี้  ๑) เป็นผู้ประสานงาน (Coordinator) ท าหน้าที่ประสานงานกับ
วิทยากรด้วยกันและผู้เข้าอบรม ๒) เป็นผู้น ากลุ่ม (Group leader) ในกิจกรรมและการอภิปรายใน
การฝึกกิจกรรมกลุ่มตามหลักสูตร ๓) เป็นผู้ให้ค าปรึกษา (Consultant) คอยช่วยเหลือ แนะน า
สมาชิกในขณะท ากิจกรรม ๔) เป็นผู้ประเมิน  (Evaluator)  วิเคราะห์ผลการปฏิบัติงาน  เก็บรวบรวม
จุดดี  และจุดอ่อน  น ามาป้อนกลับเพ่ือให้ผู้ เข้ารับการอบรมปรับปรุง   ๕) เป็นผู้คอยกระตุ้น 
(Stimulator)  ประคับประคองกิจกรรมให้เข้าสู่เป้าหมาย โดยเฉพาะการอบรมที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง ในกิจกรรมเป็นสื่อในการอบรม วิทยาการคอยกระตุ้นให้ผู้เข้าอบรมมีความตื่นตัวว่องไวใน
การท ากิจกรรมกลุ่ม เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมเป็น“Active Learner” ๖) เป็นผู้น าเสนอความคิด  
ความรู้ใหม่ทางการการศึกษาแปรสู่การปฏิบัติในรูปแบบกิจกรรม การอบรม ติดตามแนวคิดของผู้เข้า
รับการอบรมเพ่ือตรวจสอบว่า  แนวคิดเหมาะสมกับการน าเสนอแก่ผู้เข้ารับการอบรมเพียงใด ๗) เป็น
ผู้อ านวยความสะดวก (Facilitator) เป็นผู้ประสบการณ์ที่มีเป้าหมาย (Structured  Experience)  
คอยประสายอ านวยความสะดวก  สรุปแนวคิดทฤษฎี  ๘) เป็นผู้ถ่ายทอดเนื้อหาสาระ  เพ่ือท าให้ผู้เข้า
รับการอบรมเกิดการเรียนรู้   ละเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมจึง
ตรวจสอบ  ประเมินความรู้  และพฤติกรรมของผู้เข้ารับการอบรมมีข้อทดสอบและแบบประเมิน
พฤติกรรม   ๙) เป็นผู้มีความรับผิดชอบสูง  เตรียมตัวอย่างดี  ทบทวนความรู้ประสบการณ์ เตรียม
กิจกรรม  เอกสาร  สื่อประกอบการอบรมหรือบรรยายทั้งนี้เพ่ือให้ครบถ้วน  ครอบคลุมและตรงกับ
วัตถุประสงค์ของการอบรมโดยเฉพาะเรื่องท่ีรับผิดชอบ  ๑๐) เป็นผู้โน้มน้าว  เร้าใจผู้ฟัง  ให้ผู้ฟังสนใจ
ในการฟัง  ศึกษาศิลปะการโน้มน้าวใจในการพูด  และให้ความส าคัญทั้งเนื้อหาและความตั้งใจ     
ของผู้ฟงั  ๑๑) สร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นกับผู้เข้าอบรมมีความปรารถนาดี  ต่อหน่วยงานที่จัด
และผู้อบรม  เพ่ือให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งทั้งความรู้  ทักษะและความรู้สึกที่ดี    ๑๒) ท าหน้าที่



 
 

๑๕๕ 

วิทยากรแทนการท าหน้าที่งานประจ า  มองว่าตนเองท าหน้าที่ด้านวิชาการ  หลีกเลี่ ยงการบังคับ
บัญชา  แต่สร้างสรรค์ช่วยเหลือให้ความรู้ความเข้าใจ   

ดังนั้น  การเป็นวิทยากรถือว่ามีเกียรติมีคุณค่าเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการและวิชาชีพ  
นอกจากนั้น การได้เป็นวิทยากรถือว่าเป็นมงคลอย่างยิ่ง การให้ความรู้เป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง  
วิทยากรที่ดีจะรักงานเต็มใจท าหน้าที่  มีความสุขในการเป็นวิทยากรได้อย่างมั่นใจ เต็มฝีมือ เต็ม
ความสามารถ  เพ่ือให้จุดมุ่งหมายของการฝึกอบรมได้บรรลุประสิทธิผลสูงสุด  ลักษณะของวิทยากรที่
ดีมีประสิทธิภาพ ควรมีลักษณะที่ดี ดังนี้  ๑) รับฟังความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม  วิทยากรที่ใจ
กว้างเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนจะได้รับความคิดดี จากการอบรมเพ่ิมขึ้นอย่างเห็นได้โดยการ
ท าหน้าที่ทั้งรับและส่งสาร  ๒) เป็นคนช่างสังเกต รับรู้ไว การเป็นวิทยากรที่ให้ความส าคัญต่อผู้เข้ารับ
การอบรมคอยสังเกตพฤติกรรมทางกายวาจา และกระบวนการกลุ่มรับรู้ความคิดเห็นของกลุ่ม       
น าสิ่งเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์ในการฝึกอบรม  ๓) มีความคิดสร้างสรรค์ กระตุ้นให้เกิดบรรยากาศที่ดี 
เตรียมคิดกิจกรรมกลุ่มและพร้อมที่จะเสนอได้อย่างเหมาะสม ทั้งกิจกรรมน ากิจกรรมหลัก          
และกิจกรรมเสริม   ๔ )  แก้ปัญหาเฉพาะหน้ า เก่ ง ในการอบรมย่อมมี ค าถามที่ แตกต่ าง                   
๕) มีความสามารถในการถ่ายทอดให้เข้าใจง่าย ๖) มีทักษะในการพูดจูงใจจนเกิดการยอมรับเชื่อถือ  
๗) มีการวางแผนในการน าเสนอเนื้อหาเป็นอย่างดี โดยน าเสนอเป็นประเด็น  ๘) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
ประสานงานเก่ง  ๙) มีบุคลิกภาพดี ยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นกันเอง  ศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ  ๑๐) มีความ
อดทนยอมรับการติชมจากผู้เข้าอบรม  ๑๑) มีอารมณ์ขัน สร้างบรรยากาศในการอบรมได้อย่าง
เหมาะสม ๑๒)มีประสบการณ์สามารถเชื่อมโยงทฤษฎีเข้ากับการปฏิบัติได้ดี  ๑๓) มีความสามารถใน
การใช้ภาษา ใช้ภาษาง่าย ภาษาตรงกับเนื้อหาตรงกับความต้องการความรู้ของผู้ฟัง  ๑๔) เป็น
ประชาธิปไตยและเปิดใจกว้างยอมรับการเปลี่ยนแปลง   

๒.๖) “วิธีการสอนของวิทยากร”  วิธีการสอนของวิทยากรในการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการ
อบรม เน้นการสร้างความรู้โดยผู้เข้ารับการอบรม  และวิทยากรเป็นผู้จัดกิจกรรม  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการ
อบรมเกิดการเรียนรู้  บทบาทย่อมเปลี่ยนไปจากผู้สอนหรือวิทยากรบรรยาย  วิธีการสอนของวิทยากร
ในการส่งเสริม  จัดกระบวนการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้พัฒนาไว้ดังนี้  ๑) เน้นผู้รับ
การอบรมเป็นศูนย์กลาง  ๒) ให้ผู้เข้ารับการอบรมมีส่วนร่วมในกิจกรรมให้มากที่สุด ๓) วิทยากร
พยายามยั่วยุให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความคิดให้มากที่สุด  ๔) วิทยากรจะเสริมวิชาการให้เมื่อ
อภิปรายแล้ว  โดยเสนอประเด็นหรือความคิดรวบยอดของเนื้อเรื่องมากกว่ารายละเอียดของเนื้อหา  
๕) วิทยากรรักษาเวลา หากจ าเป็นจะต้องใช้เวลาเพ่ิม ต้องถามหรือปรึกษาผู้รับการอบรมก่อน        
๖) เปิดโอกาสให้ผู้รับการอบรมได้ใช้ความเป็นผู้น าโดยทั่วถึงกันเพราะทุกคนพึงพอใจที่จะแสดงออก  
๗) การเสนอเนื้อหาวิชานั้น  เป็นไปในลักษณะแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์  และความคิดเห็น  
ดังนั้น  วิทยากรจึงเป็นผู้จัดสรรอ านวยความสะดวก ให้ความช่วยเหลือ มีความเท่าเทียมกับผู้รับการ



 
 

๑๕๖ 

อบรมเพราะต่างมีความรู้ประสบการณ์ อาจจะคนละด้านเพียงแต่มาแลกเปลี่ยน  มีความรู้ความ
คิดเห็น ให้เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ๘) การใช้วิธีการมีส่วนร่วมในการอบรม  
(Participation Approach) ซึ่งมีความส าคัญมากในการใช้เทคนิคการฝึกอบรม การใช้เทคนิคการมี
ส่วนร่วม นักฝึกอบรมได้เสนอแนะค าอธิบายจากค าว่า PARTICPATION  ดังนี้                                        

P = Pleasant ยิ้มแย้มแจ่มใส  A = Appreciation ซาบซึ้งพอใจ 
R = Reaction ฉับไวตอบสนอง    T = Teamwork ประคองทีมงาน 
I = Intention อาจหาญเอาใจใส่  C = Conceptualization หัวใสคิดได้ 
I = Impartial ไม่ล าเอียง  P = Practice อิงการฝึกหัด 
A = Application ปฏิบัติประยุกต์ใช้ T = Transference ถ่ายทอดได้ด ี
I= Initiative มีการริเริ่ม  O = OK ness เสริมมนุษย์สัมพันธ์ 
N = Nature เน้นเป็นกันเอง๑๐๗ 
๒.๗) “เทคนิคการถ่ายทอดของวิทยากร” ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้เป็น

พรสวรรค์ ที่แต่ละคนอาจมี ในขณะเดียวกันความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ อาจเป็นพรแสวง    
ที่แต่ละคนสามารถสร้างให้เกิดขึ้นได้ ด้วยการฝึกหัดจนเกิดความช านาญ วิทยากรจึงต้องเลือกเทคนิค
การถ่ายทอด คอล์บ รูบินและแมคคลินไทร์ เสนอแนะจุดเด่นของวิธีการสอนแบบต่างๆ ดังนี้  
 

ตารางท่ี  ๒.๔  เทคนิคการถ่ายทอด คอล์บ รูบินและแมคคลินไทร์ 
 

จุดเน้น วิธีการที่ท าให้เกิด 
ความรู้สึกชื่นชม 

วิธีการที่ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทักษะและทัศคติ 

ประยุกต ์
 
 
 
 

ภาพยนตร์ 
การบรรยายแบบประยุกต์ 
การสนทนา 
อภิปราย 
กรณีศึกษา 
การศึกษาปัญหา 
บทเรียนส าเร็จรูป 

การแสดงบทบาท 
เกม 
การจัดท าโครงงาน 
การอภิปรายแบบขั้นตอน 

ทฤษฏี 
 
 

บรรยาย 
อ่านหนังสือ 
แจกเอกสาร 

เรียนเป็นกลุ่ม 
อภิปรายแบบโต้วาที 
ทดลอง 

                                                           
๑๐๗อ้อม  ประนอม, วิทยากรส าหรับวิทยากร, (กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ที่โอ.เอส. พริ้นติ้ง เฮาส์, 

๒๕๔๗), หน้า ๗๓-๘๖. 



 
 

๑๕๗ 

 
 

บทเรียนส าเร็จรูป เสนอแนะให้อ่านหนังสือ 
ท ารายงานการวิเคราะห์๑๐๘ 

 

๒.๘) “หลักการเลือกวิทยากร”  วิทยากรในการฝึกอบรมจ าเป็นต้องมีความรู้
ความสามารถที่จะท าให้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ มีทัศนคติและการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมไปตามวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม การเลือกวิทยากรจึงมีความจ าเป็นมีหลักในการเลือก
วิทยากร ดังนี้ ๑) มีความรู้ความเชี่ยวชาญในหัวข้อเรื่องที่จะบรรยาย มีความสามารถในการถ่ายทอด 
มีบุคลิกภาพดีและมีชื่อเสียงในวงการนั้น  ๒) มีความสามารถสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัด
ฝึกอบรม และดูท่าทีทัศนคติของผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับวิทยากรที่เชิญมาว่าผู้เข้ารับการ
อบรมแบบเป็นกลาง ยอมรับ หรือต่อต้าน  เกณฑ์การพิจารณาในการเลือกวิทยากร ผู้จัดการฝึกอบรม
หรือเจ้าของโครงการฝึกอบรมที่รับผิดชอบในการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ จะต้องพิจารณาจาก
วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม เพื่อจะเลือกเชิญวิทยากรท่านใดมาต้องพิจารณาจากสิ่งต่อไปนี้ 

๑) คุณสมบัติวิทยากร   เจ้าของโครงการฝึกอบรมหรือเจ้าหน้าที่จัดฝึกอบรมมักไม่ค่อย
สนใจหรือพิถีพิถันในเรื่องนี้มากนักมักจะม่งประเด็น คือ เห็นชื่อคนนี้บ่อยๆน่าจะสอนดี  ภูมิหลังของ
วิทยากรไม่ได้ตรวจสอบว่ามีวุฒิหรือประสบการณ์ตรงกับเรื่องที่จะสอน การยอมรับจากหน่วยงาน
ต่างๆ  ผลงานที่แพร่หลายสู่สาธารณะในรูปแบบของบทความ เอกสารสิ่งตีพิมพ์ หนังสือต ารา 

๒) คุณภาพวิทยากร เจ้าหน้าที่จัดฝึกอบรมต้องมีการตรวจสอบคุณภาพของวิทยากร
ก่อนที่จะเชิญมาบรรยาย สิ่งที่ควรตรวจสอบได้แก่ มีโอกาสได้เคยสังเกตวิธีการสอน หรือได้ฟังในเรื่อง
ที่จะเชิญมาสอนก่อนหรือไม่  ได้ศึกษาผลงานวิชาการของวิทยากรท่านนั้นมาก่อนบ้างหรือไม่ 
สอบถามบุคคลหรือฝ่ายฝึกอบรมว่าใครเคยเชิญวิทยากรท่านนี้มาบ้าง คุณสมบัติและความสามารถอยู่
ในระดับใด๑๐๙   ดังนั้น ผู้จัดการในการฝึกอบรมเวลาติดต่อวิทยาฝึกอบรมจะต้องค านึงถึง         
ความเหมาะสมกับหลักสูตร ความสามารถในการถ่ายทอด อย่าคิดว่าวิทยากรเก่งทุกเรื่อง           
การประสานวิทยากรจึงต้องมีการทาบทามก่อน ขอประวัติวิทยากรล่วงหน้า แจ้งวัตถุประสงค์ในการ
จัดฝึกอบรม มีจดหมายเชิญวิทยากรอย่างเป็นทางการ  ข้อควรตระหนักในการเลือกวิทยากรจะต้อง
ประกอบด้วย   ๑) ความรู้ความสามารถเหมาะสมและความสามารถในการถ่ายทอด ๒) เชิญล่วงหน้า 

                                                           
๑๐๘สมคิด  อิสระวัฒน์, ก้าวแรกสู่การเป็นวิทยากร, (กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ที่โรงพิมพ์ O.N.G. 

๒๕๔๓), หน้า ๘๙. 
๑๐๙สมปราชญ์  อัมมะพันธ์ุ, วิทยากรต้องรู้, (กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ที่โอ.เอส. พริ้นติ้ง เฮาส์, ๒๕๔๗), 

หน้า ๒๕-๒๖. 



 
 

๑๕๘ 

๓-๔ สัปดาห์และแจ้งวัตถุประสงค์ของการจัดให้ชัดเจน  ๓) ต้องค านึงถึงวัยวุฒิคุณวุฒิวิทยากรอย่า
เชิญเพราะชอบ๑๑๐ 

 

๒.๒.๙ การใช้กิจกรรมส าหรับวิทยากร 
๒.๑) “ความหมายของการใช้กิจกรรม”  การใช้กิจกรรม หมายถึงการที่ผู้เข้าอบรม

ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อการเรียนรู้ นิยมใช้เป็นเครื่องมือในการฝึกอบรมเพ่ือให้ผู้เข้าอบรมเป็น
เกิดการเรียนรู้ที่ดีที่สุด คือ การเรียนรู้โดยการเอาตัวเองเข้าไปมีส่วนร่วมในเนื้อหาการอบรม กิจกรรม
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาวิชาที่มีอยู่ตามหลักสูตรไปสู่ผู้เข้าอบรมอันจะก่อให้เกิดความรู้ ทักษะ 
เจตคติตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เช่น อภิปราย  สถานการณ์จ าลอง  เกม  เพลง  นิทาน        
การสาธิต  ทัศนศึกษา เป็นต้น กิจกรรมในการฝึกอบรมจึงเป็นวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งที่วิทยากรจัด
ให้ผู้เข้าอบรมได้กระท าเพ่ือเกิดการเรียนรู้ เป็นการเน้นให้ผู้เข้าอบรมเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้    
โดยมีโอกาสฝึกปฏิบัติจริง มีส่วนร่วมในการในการฝึกอบรมผ่านกิจกรรม ท าให้ผู้เข้าอบรมมีความสุข
สนุกสนานในการเรียนรู้ วิทยากรจึงต้องรู้จักน ากิจกรรมมาใช้ให้เหมาะสมในการฝึกอบรม ใช้กิจกรรม
น าบทเรียน ใช้กิจกรรมแทรกเข้าไว้ในเนื้อหา  ใช้กิจกรรมสรุปบทเรียน  โดยวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ให้ทุกคนรู้จักคุ้นเคยกัน สร้างบรรยากาศที่ดีในเรียนรู้ เกิดความสนุกสนาน  
สร้างความรักความสามัคคีในองค์กร และส่งเสริมการท างานเป็นทีม  โดยมีประโยชน์ของกิจกรรมเป็น
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง วิทยากรเป็นผู้วางแผนการจัดกิจกรรมร่วมกับผู้เข้าอบรม เพ่ือการ
บางกลุ่ม เพ่ือการเรียนรู้ เพ่ือเปลี่ยนอิริยาบถ เพ่ือสร้างความคุ้นเคย และสร้างรอยยิ้มให้รู้สึกว่าไม่ได้
ถูกสอนแต่เป็นการเรียนรู้ร่วมกัน   

๒.๒) “ประเภทของกิจกรรม”  วิทยากรที่จะใช้กิจกรรมนั้นสามารถแบ่งกิจกรรม
ออกเป็น ๕ ประการ คือ “กิจกรรมละลายพฤติกรรม  กิจกรรมเพ่ือประสบการณ์การเรียนรู้  กิจกรรม
นันทนาการ  กิจกรรมเข้าจังหวะ  และกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ”  โดยเฉพาะกิจกรรมละลาย
พฤติกรรม เป็นกิจกรรมที่ต้องสร้างความรู้จักคุ้นเคยระหว่างผู้ เข้าอบรมซึ่งไม่เคยรู้จักมาก่อน       
หรือ รู้จักกันบ้างแล้วให้รู้จักกันดียิ่งขึ้น และกิจกรรมเพ่ือประสบการณ์การเรียนรู้ เป็นกิจกรรมที่เน้น
ความคิดรวบยอดเพ่ือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ความเข้าใจ ก่อให้เกิดทักษะใหม่ๆ อันจะน าไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและในการท างาน กิจกรรมในการฝึกอบรมเป็นกิจกรรมการน าเสนอ
เนื้อหาสาระที่วิทยากรต้องการจะให้เข้ารับการอบรมเกิดการเรียนรู้ในแต่ละช่วง เพ่ือผสมผสาน
เนื้อหาวิชา ท าให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในการสรุปประเด็น การเชื่อมโยงประเด็น  เกิดความต่อเนื่องและ
กระตุ้นให้เกิดการน าไปประยุกต์ใช้  ประเภทกิจกรรมที่น ามาใช้เป็นกิจกรรมกลุ่ม ดังนี้ ๑) เกม 

                                                           
๑๑๐สมชาติ   กิจยรรยง, สูตรส าเร็จการจัดฝึกอบรม,  (กรุงเทพมหานคร: บริษัท มัลติอินฟอร์เมช่ัน 

เทคโนโลยี จ ากัด, ๒๕๔๔), หน้า ๔๓-๔๔. 



 
 

๑๕๙ 

(Games) คือ การที่ผู้เรียนลงเล่นด้วยตนเองภายใต้ข้อตกลงหรือกติกาบางอย่างที่ก าหนดไว้ ซึ่งผู้เรียน
จะต้องตัดสินท าอย่างใดอย่างหนึ่ง วิธีการนี้จะช่วยให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์ความรู้ สึกนึกคิดและ
พฤติกรรมต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจและยังช่วยให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียน    
๒) บทบาทสมมติ (Role playing) วิธีการเป็นสถานการณ์จ าลองสมมติ มีการก าหนดบทบาทของผู้
เล่นในสถานการณ์ที่สมมติขึ้น แล้วให้ผู้เรียนสวมบทบาทนั้นแสดงออกตามธรรมชาติ โดยอาศัย
บุคลิกภาพ ประสบการณ์ และให้ผู้แสดงรู้สึกถึงความนึกคิดของตนเป็นหลัก วิธีการนี้มีส่วนช่วยให้
ผู้เรียนได้มีโอกาสศึกษาวิเคราะห์ถึงความรู้สึก และพฤติกรรมของตนอย่างลึกซึ้งและช่วยเสริม
บรรยากาศการเรียนรู้ให้น่าสนใจน่าติดตาม  ๓) สถานการณ์จ าลอง (Simulation) คือ การจ าลอง
สถานการณ์จริง หรือสร้างสถานการณ์ให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงแล้วให้ผู้เรียนเข้าไปอยู่ใน
สถานการณ์นั้นๆ และมีปฏิกิริยาตอบโต้กัน วิธีการนี้จะช่วยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสทดลองพฤติกรรม
ต่างๆ ซึ่งในสถานการณ์จริงผู้เรียนอาจไม่กล้าแสดงเพราะอาจจะเป็นการเสี่ย งต่อผลที่จะได้รับ        
๔) กรณีตัวอย่าง (Case) คือ การน ากรณีหรือเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงมาดัดแปลงและให้เป็น
ตัวอย่างในการให้ผู้เรียนได้ศึกษาวิเคราะห์และอภิปรายกันเพ่ือสร้างความเข้าใจและฝึกฝนหา
ทางแก้ไขปัญหานั้น การอภิปรายจะช่วยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน น าเอา
กรณีต่างๆ ซึ่งคล้ายกับชีวิตจริงมาใช้ จะช่วยให้การเรียนรู้มีลักษณะใกล้เคียงกับความจริง  ๕) ละคร 
(Acting or dramatization) คือ วิธีการที่ให้ผู้เรียนได้ทดลองแสดงบทบาทตามที่ก าหนดไว้ให้ โดยผู้
แสดงต้องแสดงให้สมตามที่ก าหนดไว้ โดยไม่น าเอาบุคลิกภาพและความรู้สึกนึกคิดของตนเข้าไปมี
ส่วนเกี่ยวข้อง  วิธีการนี้ท าให้ผู้เรียนได้ประสบการณ์ ท าให้เข้าความรู้สึกพฤติกรรมของผู้อ่ืน การที่
ผู้เรียนแสดงละครร่วมกัน ช่วยฝึกความรับผิดชอบร่วมกันและได้ฝึกการท างานร่วมกัน  ๖) กลุ่มย่อย 
(Small group) คือ การแบ่งกลุ่มออกเป็นขนาดเล็กลงเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนได้มีส่วนร่วม
แสดงออกอย่าเต็มที่๑๑๑ 

กิจกรรมเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงได้แบ่งกิจกรรมออกเป็น ๒ หมวดใหญ่ คือ            
๑)  “กิจกรรมการเตรียมความพร้อมหรือการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้”  หมายถึง กระบวนกรผู้
ปลูกต้นไม้จะหว่านเมล็ดพันธ์แห่งความสุข ความดี ความงาม ความจริง ลงไปในหัวใจของผู้เข้าร่วม
อบรมนั้น จ าเป็นต้องมีการ “ปรับหน้าดิน” หรือ “เตรียมความพร้อม” การเตรียมความพร้อม
เพ่ือให้ผู้เข้าฝึกอบรมเกิดความรู้สึกผ่อนคลายและปลอดภัยส าหรับการเรียนรู้ในช่วงต่อไป เป็นการ
สอบอารมณ์ (Check In) เพ่ือดูว่าผู้เข้าอบรมมีแรงจูงใจในการเข้าร่วมฝึกอบรมมากน้อยเพียงใด    
และเพ่ือตรวจสอบสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ เช่น ความง่วง ความอ่อนเพลียจากการเดินทางไกล 
ความกังวลเรื่องงาน การเรียนครอบครัว เป็นต้น  เมื่อเราได้ข้อมูลบางส่วนจากช่วงการสอบอารมณ์ 
                                                           

๑๑๑ ชัยวัฒน์  สุทธิรัตน์, ๘๐ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ, (กรุงเทพมหานคร
พิมพ์ที่พี บาลานซ์ดีไซด์แอนปริ้นติ้ง, ๒๕๕๘),  หน้า ๒๒๐-๒๒๑. 



 
 

๑๖๐ 

เราสามารถปรับกิจกรรมเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม ส่วนใหญ่กิจกรรมที่ใช้ในช่วงนี้มักจะเน้นการ
เคลื่อนไหวร่างกาย (ฐานกาย) มีการผสมกับการสร้างความสัมพันธ์แต่มีความสนุกสนานเป็นพ้ืนฐาน 
โดยออกแบบเงื่อนไขเพ่ือให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความสัมพันธ์จดจ าข้อมูลของเพ่ือนๆ กระบวนการช่วงนี้
เราเรียกว่า “ช่วงละลายพฤติกรรม สันทนาการสร้างความสัมพันธ์หรือสร้างพ้ืนที่ปลอดภัย” การปรับ
หน้าดินหรือเตรียมความพร้อมเรามักจะเริ่มด้วยการนั่งล้อมเป็นวงกลม เพ่ือให้ทุกคนสามารถมองเห็น
กันได้อย่างถ้วนทั่ว จากนั้นเกริ่นน าถึงที่มาของการจัดกระบวนการแล้วให้ทุกคนแนะน าตัว 
ประสบการณ์การท างาน เหตุผลที่มาเรียนรู้ แล้วช่วยกันคิดข้อตกลงในการอยู่ร่วมกัน ถือว่าเป็นสิ่งที่
จ าเป็นมาก จากนั้นท ากิจกรรมสันทนาการเพ่ือตอบตามวัตถุประสงค์ เช่น  สันทนาการเพ่ือละลาย
พฤติกรรม เน้นความสนุกสนานและการเคลื่อนไหวของร่างกายเป็นหลัก เช่น เกมลมเพลมพัด 
สันทนาการเพ่ือเรียกสติ เน้นใช้ในช่วงเวลาบ่ายเพราะเป็นเวลาง่วง หรือผู้เข้าร่วมกิจกรรมขาดความ
สนใจ เช่น เกมแยกประสาทสัมผัสขวาซ้าย   สันทนาการเพ่ือสร้างพลังกลุ่ม  เน้นให้ผู้เข้าอบรมร่วม
ช่วยกันฝ่าฟันอุปสรรค ต้องมีการเชื่อมโยงกับเนื้อหาหลัก เช่น ปมมนุษย์  ดังนั้น กิจกรรมการเตรียม
ความพร้อมท าให้ทราบถึงทัศนคติความคาดหวังต่อการเรียนรู้ ระดับความพร้อมและการสังเกตระดับ
ความสัมพันธ์ภายในกลุ่ม   ๒) “กิจกรรมหลักเข้าใจตน คน ธรรมชาติ” หมายถึง กิจกรรมที่มุ่งให้
เกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมายที่วางไว้ กิจกรรมเตรียมความพร้อมสามารถแบ่งออกได้ ดังนี้             
๑) ชื่อกิจกรรม   ๒) วัตถุประสงค์   ๓) กลุ่มเป้าหมาย  ๔) วัสดุอุปกรณ์   ๕) การจัดห้อง               
๖) ระยะเวลา    ๗) ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม  ๘) การสรุปกิจกรรม ซึ่งในการร้อยเรียงกระบวนการ
สามารถวางกิจกรรมหลักแต่ละช่วงได้หลายรูปแบบโดยเริ่มจากกิจกรรมเบาๆ แล้วค่อยไต่ระดับความ
เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ ปิดท้ายด้วยกิจกรรมที่โอบอุ้ม ปิดปากแผล หรือเยียวยาความรู้สึก เป็นกิจกรรมที่
เนื้อหากระทบกระเทือนความรู้สึกลึกๆ เช่น ปมปัญหาชีวิต ปัญหาที่ยังค้างคาใจ ความขัดแย้ง  
ระหว่างกจิกรรมควรมีช่องว่างส าหรับการซึมซับใคร่ครวญเพ่ือรู้จักเข้าใจตนเอง  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

แผนภาพที่  ๒.๙  ตัวอย่างกิจกรรม คลี่คลายปมปัญหาในชีวิต 

พ้ืนที่ปลอดภัย กิจกรรมย่อย กิจกรรมหลกั โอบอุ้ม/เยียวยา 

 แนะน าตัว – 
หาจุดร่วม 
 สันทนาการ
เน้นความสมัพันธ์  
 ฯลฯ 
 

 เคลื่อนไหวผ่อน
คลาย 
 เกมพลังกลุ่ม 
 วาดภาพความ
ทรงจ า 
 ฯลฯ 
 

 รู้จักและเข้าใจ
ตัวเอง 
 เขียนจดหมาย
กับคนที่รัก (สิ่งที่
อยากบอกแต่ไม่
เคยได้บอกก่อน/
ค าขอโทษ) 
 

 ล้อมวงจับมือ 
 โอบกอด 
 นั่งสมาธิภาวนา 
 ฯลฯ 
 



 
 

๑๖๑ 

  
 
 

๑)ความรู้สึกขณะท ากิจกรรม (Feeling) 
.................................................................................... ............................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
๒)สิ่งท่ีได้เรียนรู้หลังจากท ากิจกรรม (Learning) 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................... .............................................................................................  
๓)สิ่งท่ีอยากจะน าไปใช้เพื่อการพัฒนาตนเอง  (Willing) และแรงบันดาลใจที่ได้รับจากกิจกรรม
............................................................................. .............................................................................๑๑๒ 

๒.๓) “ลักษณะของกิจกรรม”  กิจกรรมเป็นการจัดประสบการณ์ในการเรียนรู้ 
วิทยากรจะจัดให้เข้ารับการอบรม โดยใช้กลวิธีต่างๆ เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมเกิดการเรียนรู้ เข้าใจ  มีทักษะ 
ทัศนคติ และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามหลักสูตร โดย “ใช้วิธีการพูด  การใช้สื่อสอน”  ซึ่งสองวิธีการ
นี้ผู้เข้าอบรมเน้นวิทยากรเป็นศูนย์กลาง บทบาทส่วนใหญ่อยู่วิทยากรกับสื่อ  แต่วิธีใช้กิจกรรมใน    
การฝึกอบรม เป็นการยึดตัวผู้เข้าอบรมเป็นศูนย์กลาง ผู้เข้าอบรมจะมีบทบาทมากที่สุดในการท าให้     
เกิดการเรียนรู้ เพราะเป้าหมายของการฝึกอบรมอยู่ที่ตัวผู้เข้าอบรมไม่ใช่ที่วิทยากร การจัดกิจกรรมใน
การฝึกอบรมจึงมีความส าคัญมากส าหรับวิทยากร ลักษณะกิจกรรมมีหลายรูปแบบ เช่น  “เกม      
การร้องเพลง  การเล่านิทาน   การเต้นการร า กิจกรรมเข้าจังหวะ  การแสดงละคร  การวาดภาพต่อ
ภาพ  การบริหารร่างกาย” เป็นต้น องค์ประกอบของกิจกรรมประกอบ ๘ ประการ คือ  

๑) ชื่อกิจกรรม หรือชื่อเกม  
๒) วัตถุประสงค์ในการท างานกิจกรรม  
๓) ขนาดของกลุ่มของผู้ร่วมกิจกรรม  
๔) อุปกรณ์เครื่องมือวัสดุในการท ากิจกรรม  
๕) สถานที่ภายในหรือภายนอกในการจัดกิจกรรม  
๖) เวลาในการท างานกิจกรรมต้องตรงเวลา  
๗) ขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรม   
๘) การปรับกิจกรรมเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย  

หลักการเลือกกิจกรรมวิทยากรต้องเลือกกิจกรรมมาใช้ประโยชน์สูงสุดในการเรียนรู้ของ  
ผู้เข้าอบรม โดยอาศัย ๑) วัตถุประสงค์ของกิจกรรม ต้องค านึงถึงวัตถุประสงค์ว่าใช้กิจกรรมนี้เพ่ือ
                                                           

๑๑๒พระมหานพดล  ธมฺมานนฺโท, เปลี่ยนโลกจากภายใน กิจกรรมเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง , 
(นนทบุรี: พิมพ์ที่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชน ปริ้นติ้ง,  ๒๕๖๐), หน้า ๘-๑๒. 

บันทึกกิจกรรมหลังการเรียนรู้ 



 
 

๑๖๒ 

อะไร ก าลังจะเชื่อมโยงกับส่วนใดของเนื้อหา  ๒) ผู้เข้ารับการอบรม ต้องค านึงถึงภูมิหลังเกี่ยวกับผู้เข้า
อบรมไว้ล่วงหน้า เช่น เพศ วัย จ านวน  พื้นฐานการศึกษา และความคุ้นเคยระหว่างผู้เข้ารับการอบรม     
๓) ระยะเวลา  การใช้กิจกรรมจะต้องสอดคล้องกับเวลาเนื้อหา จะใช้กิจกรรมเมื่อใด ระยะเวลาไม่สั้น
หรือยาวเกินไป  ๔) อุปกรณ์  ต้องค านึงว่าจะใช้อุปกรณ์อะไรในการท ากิจกรรม จะใช้อย่างไร 
วิทยากรต้องจัดเตรียมมาให้พร้อม  ๕) สถานที่ จะใช้กิจกรรมในห้องหรือภายนอกสถานที่และผู้
ช่วยเหลือในการด าเนินกิจกรรม ๖)ควรมีกิจกรรมหลากหลาย เพ่ือความหลากหลายในการเรียนรู้และ
ก่อนจบกิจกรรมต้องมีการสรุปสาระโดยผู้เข้าอบรมสรุปและวิทยากรสรุปสุดท้าย   

๒.๔) “กระบวนการจัดกิจกรรม”   การกิจกรรมเพ่ือให้เกิดความเข้าความเข้าใจ ทักษะ  
ทัศนคติ และความสนุกสนาน วิทยากรควรมีกระบวนการในการจัดกิจกรรม คือ ๑) การจัดกลุ่มผู้เล่น
กิจกรรมเหมาะกับสถานที่เวลา ๒) การอธิบายวิธีการเล่นกิจกรรมบอกกฎกติกา  ๓) การสาธิตการเล่น
กิจกรรมเพ่ือเข้าใจถูกต้อง ๔) การลงมือปฏิบัติกิจกรรมต้องมีการสังเกตบรรยากาศการมีส่วนร่วม 
ก าหนดเวลาเริ่มต้นและยุติกิจกรรมมีสัญญาณ ๕) การประเมินผลการประกาศผลคะแนนและสรุป
สาระของส าคัญของกิจกรรม แนวคิดท่ีน าไปใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิต คุณลักษณะของผู้น า
กิจกรรมจะต้องมีความรู้ด้านพฤติกรรมศาสตร์ จิตวิทยา กลุ่มสัมพันธ์ เทคนิคการละลายพฤติกรรม   
มีความสามารถอธิบายกิจกรรมให้เกิดความเข้าใจง่าย ภาษามีความเหมาะสม สามารถแก้ปัญหา
เฉพาะหน้าได้ดี สามารถประสานกิจกรรมกลุ่มด าเนินไปด้วยดี  และมีคุณลักษณะเฉพาะตัว          
คือ มนุษยสัมพันธ์ดี ปรับตัวเก่ง  มีอารมณ์ขัน  ปฏิภาณไหวพริบ  บุคลิกภาพดี  ตรงต่อเวลา  
ยุติธรรม  ควบคุมอารมณ์ได้  ใจกว้างยอมรับฟังความคิดเห็นและมีการเตรียมตัวมาดี 

๒.๕) “เทคนิคการเป็นผู้น ากิจกรรม”   วิทยากรหรือผู้น ากิจกรรม เป็นผู้คิด
กระบวนการการท ากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนสามารถท าให้ผู้รับการ
อบรมเกิดการเรียนรู้ทักษะทัศนคติและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม วิทยากรจะต้องกระตุ้นชักน าสนับสนุน
ให้ผู้เข้าอบรมเกิดความพอใจและเต็มใจที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม วิทยากรจึงควรมีเทคนิคใน
การเป็นผู้น ากิจกรรม คือ ๑) “ก่อนการท ากิจกรรม” วิทยากรควรเตรียมก่อนการท ากิจกรรม       
คือ ผู้น ากิจกรรมต้องมีความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมนั้นๆ เป็นอย่างดีว่ากิจกรรมนั้นจะให้แง่คิดอะไรและ
ผู้น ากิจกรรมต้องทราบข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้าอบรม เช่น เพศ วัย จ านวน การศึกษา เพ่ือเลือกกิจกรรม
ให้เหมาะสม ผู้น ากิจกรรมต้องค านึงสถานที่ในการจัดกิจกรรม จัดเตรียมอุปกรณ์ วัสดุ เครื่องมือใน
การท ากิจกรรม และผู้น ากิจกรรมวางแผนกิจกรรมมาเป็นอย่างดี ผู้น ากิจกรรมเป็นผู้น ามีอารมณ์ขัน 
สามารถควบคุมอารมณ์ได้เป็นอย่างดี  ๒) “ขณะท ากิจกรรม” วิทยากรผู้น ากิจกรรมควรเตรียมตน
ในขณะท ากิจกรรม คือ พยายามสร้างบรรยากาศความเป็นกันเอง มุ่งสนุกสนาน ไม่เคร่งเครียด      
ไม่ควรวิธีดุด่าต าหนิหรือลงโทษอย่างรุนแรง และกระตุ้นให้ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ือการ
เปิดใจ  ผู้น ากิจกรรมต้องเปิดใจกว้าง เลือกกิจกรรมที่สนุก และมีปฏิภาณไหวพริบในท ากิจกรรม      



 
 

๑๖๓ 

มีวิธีการท ากิจกรรมที่สร้างสรรค์ ๓) “หลังท ากิจกรรม” วิทยากรควรปฏิบัติหลังการให้ผู้เข้าอบรมท า
กิจกรรม คือ ผู้น ากิจกรรมต้องเก็บข้อมูลจากการเล่น เพ่ือน ามาวิเคราะห์แก้ไข  ผู้น ากิจกรรมต้องตอบ
ค าถามให้ผู้ท ากิจกรรมเข้าใจจนกระจ่าง ถ้าผู้ท ากิจกรรมมีข้อสงสัย  มีการสรุปประโยชน์จากการท า
กิจกรรมเชื่อมโยงไปสู่ความรู้เรื่องอ่ืนๆ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของเนื้อหาวิชา และมีการ
ประเมินผล อุปสรรค หรือข้อบกพร่องในท ากิจกรรมเพ่ือจะได้พัฒนาการจัดกิจกรรมให้ดียิ่งยิ่งขึ้น 

๒.๖) “บทบาทของวิทยากรจัดกิจกรรม”   วิทยากรเสมือนผู้เอ้ือเฟ้ือให้การเกิดการ
เรียนรู้ เป็นผู้กระตุ้น เป็นผู้แนะน า และเป็นแหล่งทรัพยากรให้แก่ผู้เข้าอบรม วิทยากรจึงต้องพยายาม
จัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ คือ ๑) กระตุ้นการมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง
ของกลุ่มสมาชิกทั้งหมด ๒) จัดเวลาแต่ละกิจกรรมให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้เข้าอบรมและวัตถุประสงค์   
๓) ดึงความรู้และประสบการณ์ของกลุ่มออกมา ๔) มีข้อเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์ในกรณีมีข้อขัดแย้ง
ที่เกิดขึ้น  ๕) กระตุ้นให้มีค าถามเชิงวิจารณ์ ชี้ประเด็นที่เป็นปัญหาขึ้นมา และสร้างจิตวิญญาณของ
การท างานร่วมกัน   ดังนั้นบทบาทของวิทยากรในการจัดกิจกรรมต้องใช้ “การแสดงบทบาทสมมติ  
การแสดงละครสั้น และเกม” โดยเน้นเกมเพราะเป็นกลวิธีการถ่ายทอดความรู้ที่เน้นผู้เข้าอบรมเป็น
ศูนย์กลาง เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วมมากที่สุดท าให้ได้รับประสบการณ์ตรงและเกิดการค้นพบ
ตนเอง  เป็นการท าให้เกิดการเรียนรู้ได้ดี จดจ าได้ดี และเกิดความสนุกสนาน  คุณลักษณะของเกม
จะต้องสร้างความสามัคคีส่งเสริมการท างานเป็นกลุ่ม โดยมีจุดประสงค์ในการเล่นเกมที่ชัดเจน สร้าง
ความสนุกสนานผ่อนคลาย  ประเภทของเกมในการที่ใช้ในการอบรม วิทยากรเลือกตามเนื้อหาและ
จุดประสงค์ โดยเกมแบ่งออก ๓ ประเภท  

๑) เกมละลายพฤติกรรม (Break the Ice or Unfreezing Behavior Games) เป็น
เกมที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความคุ้นเคยระหว่างผู้ เข้าอบรม เกมจะช่วยเริ่มต้นสร้างบรรยากาศการ
เปิดเผยให้ผู้อ่ืนรู้จัก จะส่งผลต่อการท ากิจกรรมร่วมกัน  

๒) เกมเพื่อประสบการณ์การเรียนรู้ (Learning Experience Games) เป็นเกมที่เน้น
ให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ เกิดทักษะ เกิดทัศนคติและเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  

๓) เกมสันทนาการ (Reaction Games) เกมที่จัดขึ้นเพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้เปลี่ยน
บรรยากาศให้มีความสนุกสนาน รื่นเริง ได้ผ่อนคลายความเคร่งเครียด ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อัน
ดีระหว่างของผู้เข้าอบรมให้มากยิ่งขึ้น   

ดังนั้น วิทยากรจะใช้เกมในการอบรมจะต้องมีการเตรียม คือ ๑) ขั้นเตรียมการ ด้วยการ
วิเคราะห์วัตถุประสงค์การอบรม หลักสูตร  หัวข้อ ประเด็นหลัก เนื้อหาอบรม กลุ่มผู้เข้าอบรม      
เช่น ต าแหน่ง  อายุ  เพศ  ศาสนา การศึกษา เพ่ือใช้เกมให้เหมาะสม และเตรียมอุปกรณ์ สถานที่ 
จ านวนกลุ่ม เวลาในการเล่มเกม ๒) ขั้นด าเนินการ  ด้วยชี้แจงลักษณะของเกมที่จะเล่น ชื่อเกม กติกา 
ระยะเวลา วิธีการเล่นทุกขั้นตอน  ๓) ขั้นสรุปผลของเกม วิทยากรต้องมีการสรุปเกม และเปิดโอกาส



 
 

๑๖๔ 

ให้เข้าอบรมร่วมสรุปเกม และวิทยากรชื่นชมในผลงาน ๔) ขั้นพัฒนาเกม  วิทยากรจะต้องสังเกตผลดี
และปัญหาอุปสรรคในการใช้เกมอบรมเพ่ือจะน าเกมไปพัฒนา ปรับปรุง เพ่ือใช้ในการฝึกอบรมให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป๑๑๓   กิจกรรมกลุ่ม (Group Work) จึงเป็นวิธีการให้เข้าอบรมท า
กิจกรรมร่วมกันมีการแสดงออกร่วมกันภายใต้จุดประสงค์บางอย่าง เช่น เพ่ือสร้างความคุ้นเคย      
เพ่ือการฝึกทักษะมนุษยสัมพันธ์ ฝึกการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม การท าความเข้าใจตนเองและผู้อ่ืน 
ลักษณะของกิจกรรมกลุ่มส่วนใหญ่จะเป็นการเสริมสร้างความรู้สึก สร้างสรรค์ เจตคติ และ
ประสบการณ์ที่ดีต่อกัน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยการกระท า และขั้นสุดท้ายมีการแสดง
ความคิดเห็น เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมเกิดการหยั่งรู้ด้วยตนเอง (Insight) ยกตัวอย่างเช่น กิจกรรมเพ่ือสร้าง
ความรู้จักคุ้นเคย หรือเรียกว่าการละลายพฤติกรรม (Ice Breaker) ข้อดีในการใช้กิจกรรมกลุ่มในการ
สัมมนาหรือฝึกอบรมนั้น เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้มีส่วนร่วมมากขึ้น  ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาส
ท ากิจกรรมร่วมกันเป็นการสร้างความรู้จักคุ้นเคยความใกล้ชิดและเป็นกันเอง ก่อให้เกิดความรู้สึก
สบายใจตลอดการอบรม และน าไปสู่การประสานงานที่ดีต่อกันในครั้งต่อไป ช่วยให้ผู้เข้าอบรมเกิดการ
เรียนรู้ด้วยการกระท าจริง ท าให้เกิดความเข้าใจและจดจ าง่ายส่วนข้อเสียถ้าวิทยากรควบคุมเวลาไม่ดี
อาจไปกระทบเวลาของรายการหรือหัวข้ออ่ืนๆได้๑๑๔   

๒.๗) “กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์”   บทบาทของวิทยากรในการท ากิจกรรม สามารถ
กระท าได้ ๔ วิธีการ คือ ๑) การระดมความคิด (Brain Storming) การระดมความคิดเป็นเทคนิคการ
ฝึกอบรมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนในกลุ่มแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีทุกแง่ทุกมุม ไม่ค านึงว่าจะผิดหรือ
ถูกเป็นความคิดหรือการพูดการเขียนในกระดาษใช้เวลาตั้งแต่ ๑-๑๐นาที แล้วรวบรวมจัดล าดับคัด
เอาแต่เฉพาะข้อเสนอแนะที่เหมาะสมไว้ใช้หรือเสนอที่ประชุมใหญ่    ๒) กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์
(Group Process)  เป็นเทคนิคการฝึกอบรมใช้กลุ่มเพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ท ากิจกรรมเพ่ือการ
เรียนรู้ถึงพฤติกรรม ทัศนคติ การเข้าใจคน วิธีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับคนที่ถูกต้อง กระตุ้นให้บุคคลเกิด
การเปลี่ยนแปลง ทุกคนจะเกิดการหยั่งรู้รับรู้ด้วยตนเองและพัฒนาตนเองโดยอาศัยพฤติกรรมกลุ่ม 
โดยกระบวนการกลุ่มอาจใช้การเล่นเกมเพ่ือเรียนรู้ท าให้เรียนรู้สนุก มีความเหมาะสมกับวัย เพศ 
การศึกษา วัตถุประสงค์การฝึกอบรม  การแสดงบทบาทเพ่ือให้แสดงออกความรู้สึกมีความคิดอย่าง
เสรีเป็นตัวของตัวเอง  จ าลองสถานการณ์ เช่น การสร้างสถานการณ์ในชีวิตการท างานแล้วแก้ปัญหา
ร่วมกัน  ๓) การแสดงละครสั้น (Skit or Play let)  เป็นเรื่องที่แสดงจากความสอดคล้องกับเรื่องจริง
ที่เกิดขึ้น มีการเขียนบท มีการซักซ้อมการแสดง มีการประชุมปรึกษาหารือกัน ทุกคนมีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้เพ่ือสะท้อนปัญหาหรือเป้าหมายที่อยากเห็น ๔) เกมการบริหาร (Management Games)   

                                                           
๑๑๓สมปราชญ์  อัมมะพันธ์ุ, วิทยากรต้องรู้, (กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ที่โอ.เอส. พริ้นติ้ง เฮาส์, ๒๕๔๗), 

หน้า ๑๗๕-๑๙๒. 
๑๑๔ผล  ยาวิชัย, สัมมนา, (กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ที่โอ.เอส. พริ้นติ้ง เฮาส์, ๒๕๕๓), หน้า ๕๒-๕๓. 



 
 

๑๖๕ 

เป็นการสร้างเกมหรือการเล่น เป็นเกมในการตัดสินใจ การเรียนรู้วิธีการบริหาร การเป็นผู้น า การตัดสิ
ใจ โดยการใช้เกมมีการแข่งขันเป็นกลุ่มๆ เพื่อสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม๑๑๕ 

การเตรียมของวิทยากรในการน ากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ วิทยากรจะต้องมีการเตรียมการ
ล่วงหน้าด้วย ๖ รู้ ดังนี้ ๑) รู้เขา  เป็นรู้ว่าผู้เข้าอบรมเป็นใคร จ านวน อายุ  เพศ ระดับความรู้ จุดมุ่ง
ของการฝึกอบรม เวลา สถานที่ในการจัดฝึกอบรม ๒) รู้เรา รู้จักตนเองประเมินความสามารถของ
ตนเอง ความถนัด ความกระตือรือร้น ถ้าเป็นทีมวิทยากรควรรู้จักว่าแต่ละคนมีความถนัด
ความสามารถด้านใด ความพร้อมความเชื่อมั่น ๓) รู้เป้า  ต้องรู้เป้าหมายการน ากลุ่มสัมพันธ์ต้องมี
เป้าหมาย เช่น เพ่ือเพ่ิมความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นระหว่างกลุ่ม เพ่ือน าไปสู่เรื่อง น าเข้าสู่บทเรียน       
๔) รู้สื่อ  เตรียมกิจกรรมเป็นสื่อให้เหมาะสมกับเพศ วัย สถานที่ เป้าหมาย  ๕) รู้สรุป การสรุปเป็น
หัวใจของการน ากิจกรรมกลุ่ม วิธีที่ดีที่สุด คือ การสรุปโดยสมาชิกช่วยกันและสรุปปิดท้ายด้วย
วิทยากร  ๖) รู้สลับ  วิทยากรต้องพลิกแพลงโดยจะต้องพยายามแก้ปัญหาเฉพาะหน้า สิ่งที่สรุปที่
เตรียมไว้อาจไม่ชัดเจนก็ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ อย่าพยายามพูดให้เห็นด้วยกับข้อสรุปที่วิทยากร
เตรียมไว้ การเตรียมตัวของวิทยากรเป็นการวางแผนการน า วิทยากรที่ดีจะต้องวางแผนให้ชัดเจนว่า
อะไรคือเป้าหมาย อะไรคือสื่อ อะไรคือขั้นตอนการน า อะไรคือสิ่งที่สรุป ทุกครั้งที่น ากิจกรรมเสร็จ
จะต้องประเมินทุกครั้งเพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

ข้อควรค านึงส าหรับวิทยากรในการน ากลุ่มสัมพันธ์ ซึ่งประกอบด้วย ๑) ความเป็นตัว
ของตัวเอง อย่าพยายามเลียนแบบใคร  ๒) สร้างบรรยากาศให้เป็นกันเองระหว่างวิทยากรกับผู้เข้า
อบรม จะน าไปสู่ความร่วมมือแต่ระวังอย่าเป็นกันเองกับคนใดคนหนึ่ง  ๓) พยายามใช้ทรัพยากร
รอบตัวให้เป็นประโยชน์ เช่น การจัดห้องประชุมใหม่  ๔) การน ากิจกรรมควรมีบรรยากาศสนุกสนาน  
๕) การเริ่มกิจกรรมควรให้กระชับ รวดเร็ว อย่างถ่วงเวลา อธิบายยืดยาว  ๖) พูดให้เสียงดังฟังชัด 
อธิบายจากสิ่งที่ยากไปหาสิ่งที่ง่าย ๗) การน ากิจกรรมต้องมีกติกา มีความยุติธรรมเสมอภาค  ๘) ถ้ามี
การแข่งขันระหว่างทีม ต้องให้ทีมมีขนาดและความสามารถใกล้เคียงกัน  ๙) วิทยากรจัดกิจกรรมที่ไม่
ขัดต่อความรู้ วัฒนธรรม ความรุนแรง ความรวดเร็ว และเพศ   ดังนั้น ลักษณะกิจกรรมส าหรับคนแต่
ละช่วงวัยจึงมีความส าคัญ ประกอบด้วย   

๑) วัยหนุ่มสาว  กิจกรรมควรมีความรวดเร็ว กระชับ หลากหลาย ท้าทาย แข่งขันโดยมี
กติกาที่มีความชัดเจนและยุติธรรม    

๒) วัยกลางคน   กิจกรรมควรมีการเคลื่อนไหวบ้าง แต่ไม่ควรรุนแรงหรือแข่งขันเอาแพ้
เอาชนะแต่ต้องมีการใช้สติปัญญาก ากับ 

                                                           
๑๑๕วิจิตร  อาวะกุล, การฝึกอบรมคู่มือฝึกอบรมและพัฒนาบุคคล, (กรุงเทพมหานคร: ศูนย์หนังสือ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๐),หน้า ๘๘-๑๐๗. 



 
 

๑๖๖ 

๓) วัยสูงอายุ   กิจกรรมควรมีการเคลื่อนไหวอย่างธรรมดา เช่น ยืนหรือเดิน แต้ต้องเน้น
ถึงการได้แสดงออกซ่ึงประสบการณ์ โดยเปิดโอกาสให้แสดงถึงความส าเร็จความภาคภูมิใจในอดีต 

 

ถ้ากลุ่มเป้าหมายมีวัยที่คละกัน กิจกรรมควรตอบสนองต่อทุกช่วงวัย เช่น คนหนุ่มสาวจะ
เป็นผู้ลงมือประกอบกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวร่วมกับคนกลางคน ส่วนผู้สูงอายุเป็นผู้ร่วม
สังเกตการณ์ คอยให้แนวคิด ถือว่าเป็นการกระจายบทบาทให้ทุกคนมีส่วนร่วม ส่วนจ านวนผู้อบรมถือ
ว่าส าคัญมากในวางแผนกิจกรรม ถ้าเป็นกลุ่มเล็กควรเป็นกิจกรรมให้ทุกคนได้แสดงออกเต็มที่        
แต่ถ้าเป็นกลุ่มใหญ่กิจกรรมควรเป็นลักษณะแสดงออกในกลุ่มย่อย และเสนอผลงานของกลุ่มย่อยโดย
ผ่านตัวแทนเข้าสู่กลุ่มใหญ่ ส่วนประสบการณ์ ถ้าผู้อบรมมีความเชี่ยวชาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็น
พิเศษ วิทยากรควรเชิญมาร่วมขยายความรู้ ถ้าพบว่าใครมีปมด้อยในเรื่องอะไรวิทยากรควรหลีกเลี่ยง
เพราะจะท าให้กระทบกระเทือนจิตใจ  ส่วนเวลา วิทยากรต้องยึดถือเวลาตามตารางเป็นเกณฑ์อย่าง
เคร่งครัด การบริหารเวลาที่มีประสิทธิภาพจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดี  เวลาเช้ากิจกรรมจัดได้หลาย
รูปแบบเพราะร่างกายจิตใจมีความพร้อมสูง กิจกรรมใช้การเคลื่อนไหวใช้ความคิดประกอบจะได้ผลดี
มาก เวลาบ่ายค่ า วิทยากรต้องพิจารณาเป็นพิเศษ เป็นช่วงสมองเริ่มล้า กิจกรรมควรเป็นกิจกรรม
ย่อยๆ มีความเคลื่อนไหวสลับปรับเปลี่ยน ไม่ยืดยาด เยิ่นเย้อ ส่วนสถานที่ ควรเป็นห้องที่สามารถท า
กิจกรรมได้สะดวก เพราะต้องอาศัยพ้ืนที่ในการท ากิจกรรมแบบเคลื่อนไหว  แบ่งกลุ่ม  วิทยากรต้อง
ทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ล่วงหน้า และสื่ออุปกรณ์การฝึกอบรม ปัจจุบันเทคโนโลยีก้าวหน้ามาก 
วิทยากรต้องตามให้ทัน พยายามน ามาประกอบการท ากิจกรรม สื่อจะช่วยให้สื่อสารชัดเจนยิ่งขึ้น 
วิทยากรที่ดีต้องเตรียมกิจกรรมส ารอง ที่ไม่ต้องอาศัยเครื่องอ านวยความสะดวกเพราะอุปกรณ์อาจมี
ปัญหา เช่น หลอดขาด  ไฟฟ้าขัดข้อง๑๑๖  

๒.๘) “วิทยากรกระบวนการ”   ค าว่า “วิทยากรกระบวนการ”มาจากภาษาอังกฤษว่า 
“Facilitator”ซึ่งมาจากค าว่า“Facilitate”แปลว่า ความง่าย ความสะดวก การท าให้ง่าย การท าให้
สะดวก เพราะฉะนั้นค าว่าFacilitator ถ้าแปลตามค าศัพท์แล้ว น่าจะแปลว่า ผู้ที่ท าหน้าที่ให้ความสะดวก
หรือผู้ที่ท าให้สิ่งที่ยากเป็นสิ่งที่ง่ายขึ้น ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเวศ วะสี กล่าวไว้ในหนังสือ หมอ
ชาวบ้าน ฉบับที่ ๒๗๕ เดือนมีนาคม ว่า วิทยากรกระบวนการ หมายถึง กระบวนการรวมตัว ร่วมคิด 
ร่วมท า วิทยากรกระบวนการยังช่วยสร้างเสริมบรรยากาศแห่งมิตรภาพ ความร่วมมือที่จริงจัง      
และขจัดอุปสรรคทางวัฒนธรรมที่ท าให้การคิดและการสื่อสารขาดประสิทธิภาพ วิทยากรกระบวนการ
ช่วยให้สมาชิกในกลุ่มแลกเปลี่ยน และสะท้อนประสบการณ์ หรือปัญหารวมทั้งแนวทางแก้ไข       
ช่วยกระตุ้นให้สมาชิกกลุ่มรับฟังซึ่งกันและกัน ช่วยตั้งประเด็นให้กลุ่มคิดเป็นระบบแลกเปลี่ยน

                                                           
๑๑๖นิรันดร์   จุลทรัพย์,  กลุ่มสัมพันธ์ส าหรับการฝึกอบรม, (สงขลา: บริษัทน าศิลป์โฆษณา จ ากัด, 

๒๕๕๑),หน้า ๑๑๔-๑๑๙. 



 
 

๑๖๗ 

ประสบการณ์จนเข้าใจปัญหาที่แท้จริงอย่างถ่องแท้ ร่วมกันวางแผนและด าเนินงานตามแผนบน
พ้ืนฐานประโยชน์ร่วมกันวิทยากรกระบวนการเปรียบเสมือนทั้งผู้จัดการ ผู้ประสานงาน ผู้สังเกต      
ผู้กระตุ้น ผู้สร้างบรรยากาศ ผู้เอ้ืออ านวยให้เกิดการสื่อสารแนวราบเป็นผู้ร่วมเรียนรู้ไปกับสมาชิกใน
กลุ่มและโค้ชการเรียนรู้ หรือการแก้ปัญหาด้วยตนเอง   ผู้ท าหน้าที่ Facilitator เป็น “ผู้อ านวย
กลุ่ม”มีหน้าที่รับผิดชอบในอันที่จะท าให้มีหลักประกันได้ว่า สมาชิกกลุ่มได้ใช้วิธีการท างานที่
ก่อให้เกิดประสิทธิผลโดยใช้เวลาที่สั้นหรือน้อยที่สุดในการท างานในความหมายทางพฤติกรรมศาสตร์ 
ผู้อ านวยกลุ่ม คือผู้ที่ท าหน้าที่เป็นผู้สังเกตการณ์และให้ข้อมูลย้อนกลับถึงสิ่งที่ได้สังเกต ไม่ว่าจะเป็นใน
ด้านเนื้อหา วิธีการท างานซึ่งรวมทั้งขั้นตอนในการตัดสินใจ การสื่อความหมายในกลุ่ม และพฤติกรรม
ของสมาชิกกลุ่มปฏิกิริยาของสมาชิก และวิธีการแก้ปัญหาของกลุ่ม โดยผู้อ านวยกลุ่มจะท าอย่างมี
ประสิทธิภาพ  Facilitatorเป็น“วิทยากรกระบวนการ หรือผู้เอ้ืออ านวยให้เกิดการเรียนรู้”เป็นผู้
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มเป็นผู้จัดสถานการณ์แห่งการเรียนรู้จะเห็นได้ว่าวิทยากร
กระบวนการ(Facilitator)ซึ่งเรียกว่า ผู้เอ้ืออ านวยกลุ่มนั้น คือ ผู้ที่ท าหน้าที่ในการช่วยเหลือและ
สนับสนุนให้กลุ่มเกิดการเรียนรู้และสามารถคิดหรือตัดสินใจได้อย่างดีที่สุด และมี ประสิทธิภาพ     
ซึ่งวิทยากรกระบวนการจะมีบทบาทในการกระตุ้นให้สมาชิกกลุ่มเกิดการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่      
ต้องสร้างความเข้าใจระหว่างสมาชิกกลุ่มและช่วยให้กลุ่มสามารถค้นหาวิธีการแก้ไขปัญหา             
ที่ครอบคลุมและสร้างพันธะสัญญาในระหว่างมวลหมู่สมาชิก โดยจะต้องท าตนเป็นกลาง ไม่แสดง
ความคิดเห็นในเรื่องที่กลุ่มอภิปรายหรือศึกษากันอยู่ 

ดังนั้น วิทยากรกระบวนการ (Facilitator) จึงหมายถึง ผู้ที่ท าหน้าที่เป็นคนกลางมีหน้าที่
เอ้ืออ านวยให้เกิดการรวมตัว การร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และร่วมด าเนินกิจกรรมใดๆ ในการประชุมที่มี
รูปแบบ ขั้นตอน ของกลุ่มคน หรือชุมชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น  มีอิสระทาง
ความคิดและสามารถสื่อสารท าความเข้าใจกันอย่างตรงไปตรงมา ด้วยการใช้เทคนิคและกระบวนการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเป็นหัวใจส าคัญ วิทยากรกระบวนการช่วยสร้างเสริมบรรยากาศแห่งมิตรภาพ 
ความร่วมมือที่จริงใจจริงจัง และขจัดอุปสรรคทางวัฒนธรรมที่ท าให้การคิด และสื่อสารขาด
ประสิทธิภาพ เรียกว่า คุณอ านวย หรือ กระบวนกร  วิทยากรกระบวนการช่วยให้สมาชิกในกลุ่ม
แลกเปลี่ยนและสะท้อนประสบการณ์ หรือปัญหาแนวทางแก้ไข ช่วยกระตุ้นให้สมาชิกกลุ่มรับฟังซึ่ง
กันและกัน ช่วยตั้งประเด็นให้กลุ่มคิดเป็นระบบแลกเปลี่ยนประสบการณ์จนเข้าใจปัญหาอย่างถองแท้ 
ร่วมกันวางแผนและด าเนินงานตามแผนบนพ้ืนฐานประโยชน์ร่ วมกัน  วิทยากรกระบวนการ
เปรียบเสมือนผู้จัดการ ผู้ประสานงาน ผู้สังเกต  ผู้กระตุ้น ผู้สร้างบรรยากาศ  ผู้เอ้ืออ านวยให้เกิดการ
สื่อสารแนวราบ เป็นผู้ร่วมเรียนรู้ไปกับสมาชิกในกลุ่ม และโค้ชการเรียนรู้หรือแก้ปัญหาด้วยตนเอง
เปรียบเทียบความหมายของวิทยากรในความหมายเดิมกับวิทยากรกระบวนการ ดังนี้ 
 

ตารางท่ี ๒.๕  เปรียบเทียบความหมายของวิทยากรในความหมายเดิมกับวิทยากรกระบวนการ 



 
 

๑๖๘ 

 

วิทยากรในความหมายเดิม วิทยากรกระบวนการ 

เป็นครู(Teacher) เป็นครฝูึก(Coach)ตั้งค าถาม/สะทอ้นความคิด  

เป็นผู้น าความรู้มาให้ เน้นการ ถ่ายทอด และการฟัง เป็นผู้จัดกระบวนการให้เกิดความรู้เน้นการแลกเปลี่ยน 

มีเป้าหมายให้ผู้ฟังเชื่อในสิ่งที่น าเสนอ มีเป้าหมายใหบ้ังเกิดความรู้ใหม ่

วิทยากรเป็นศูนย์กลาง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้เป็นศนูย์กลาง 

เป็นผู้ตดัสินการเปลี่ยนแปลงของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นกระจกใหผู้้เข้ากิจกรรมการเรยีนรู ้เปลีย่นแปลงตนเอง 

ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของวิทยากร ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

การสื่อสารทางเดยีว การสื่อสารสองทาง 

มีความรูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีความรู้ทีเ่ป็นสหวิทยาการหลากหลาย 

ต้องตอบค าถามได้ทุกอย่าง ไม่จ าเป็นต้องเป็นผูรู้้ทุกอย่าง ความรู้อยู่ท่ีการเรียนรู้ร่วมกัน 

สนใจให้รับความรู้ พึ่งพาวิทยากร สนใจให้เกิดกระบวนการการเรียนรู้ร่วมกัน พึ่งพาตนเอง 

มุ่งยกระดับตัวความรู ้ มุ่งยกระดับความคดิ(Multilevel) 

มักเป็นระบบปิด และไม่ยืดหยุ่น เป็นระบบเปิด และยืดหยุ่น 

สนใจเนื้อหามากกว่ากระบวนการ สนใจต่อกระบวนการปฏสิัมพันธ์วธิีการท างานร่วมกัน๑๑๗ 

 

จึงตั้งค าถามว่า ท าไมต้องใช้กิจกรรมเพ่ือการพัฒนาบุคลากร เพราะพฤติกรรมของผู้เข้า
รับการฝึกอบรมเป็นสิ่งหนึ่งที่กระทบต่อความสัมฤทธิผลของการฝึกอบรม ความสนิทสนมความคุ้นเคย
รู้จักกันจะมีส่วนช่วยเสริมสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้ ความกระตือรือร้น ทัศนคติที่ดีและความ
ต้องการมีส่วนร่วมในการฝึกอบรม การฝึกอบรมจึงต้องมีการละลายพฤติกรรมเพ่ือให้เกิดทัศนคติที่ดี 
กิจกรรมในการฝึกอบรมจึงประกอบด้วย เกม อภิปราย  สถานการณ์ จ าลอง การระดมสมอง         
การแสดงละคร การจัดกิจกรรมกลุ่มจึงเป็นการสร้างมิตรภาพ ผ่อนคลายจากการตึงเครียด ลักษณะ
ของกิจกรรมละลายพฤติกรรมเป็นการสร้างความคุ้นเคยระหว่างผู้เข้าอบรมเป็นการอุ่นเครื่องให้เกิด
                                                           

๑๑๗ทวีศักดิ์  นพเกษร, วิทยากรกระบวนการพัฒนาสุขภาวะชุมชน, (เชียงใหม่: วินิดาการพิมพ์, 
๒๕๕๘), หน้า ๑๘-๒๐. 



 
 

๑๖๙ 

บรรยากาศการเรียนรู้ สร้างบรรยากาศแห่งการยอมรับและเปิดเผย สร้างความเป็นกันเองระหว่าง
วิทยากรกับกับผู้เข้าอบรม และลักษณะของกิจกรรมเน้นการท างานร่วมกัน เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างาน มุ่งให้รู้จักตนเองและผู้อ่ืนผ่านกิจกรรม  วิทยากรจึงต้องค านึง
ในการเลือกกิจกรรมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ระยะเวลา  
อุปกรณ์  สถานที่ และผู้ช่วยในการด าเนินกิจกรรม๑๑๘  สรุปการจัดกิจกรรมกลุ่มในการฝึกอบรมให้
การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้สามารถแบ่งออก ๘ กิจกรรม  ดังนี้ 

๑) กิจกรรมกลุ่มเพื่อสร้างความรู้จักคุ้นเคย  เป็นกิจกรรมละลายพฤติกรรม (Ice 
Breaker) เช่น กิจกรรมรู้จักตัวฉัน กิจกรรมฉันคือใคร กิจกรรมใครเอ่ย กิจกรรมดวงใจใครเอ๋ย  

๒) กิจรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาความเข้าใจตนเองและผู้ อ่ืน  เช่น กิจกรรมภาพปริศนา  
กิจกรรมจุดพิศวาส  กิจกรรมต้นไม้หลายมิติ  กิจกรรมหัวใจกระดาษ  กิจกรรมกล่อง ๓ มิต ิ

๓) กิจกรรมกลุ่มเพื่อการติดต่อสื่อสาร  เช่น กิจกรรมเปิดประตู   กิจกรรมพรรณนา 
กิจกรรมการตีความหมาย  กิจกรรมการสื่อสารทางเดียวและสองทาง  กิจกรรมบอกเล่าเก้าสิบ 

๔) กิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   เช่น  กิจกรรมความคิดพิชิต
ความส าเร็จ  กิจกรรมค าชวนคิด   กิจกรรมภาพปริศนา   กิจกรรมตัวเลขผาสนุก   

๕) กิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาทักษะการตัดสินใจเพื่อการแก้ปัญหา เช่น กิจกรรมเพ่ือเก่า
ในโลกใบใหม่  กิจกรรมชายลึกลับ  กิจกรรมวิเคราะห์เพ่ือแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  

๖) กิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาทักษะผู้น า  เช่น  กิจกรรมหาของ  กิจกรรมค้นหาลักษณะ
ผู้น า   กิจกรรมนายห้าง  กิจกรรมกระสวยอวกาศ 

๗) กิจกรรมกลุ่มเพื่อการสร้างและพัฒนาทีมงาน  เช่น กิจกรรมการสร้างทีม  กิจกรรม
อิทธิพลกลุ่ม  กิจกรรมกระเป๋าศิลป์  กิจกรรมการต่อชิ้นส่วน  

๘) กิจกรรมกลุ่มเพื่อสร้างบรรยากาศก่อนปิดการฝึกอบรม เช่น กิจกรรมซองความดี 
กิจกรรมต้นไม้แห่งความรู้สึก  กิจกรรมสายใยผูกพัน  กิจกรรมแสงเทียนแห่งปัญญา๑๑๙ 

๒.๙) “การถอดบทเรียนกิจกรรม” การถอดบทเรียน ซึ่งสาระส าคัญมี  ๒  ส่วน  คือ  
๑) รูปแบบหรือวิธีการถอดบทเรียน ๒) ทักษะที่จ าเป็นของกระบวนกร  ค าว่า การถอดบทเรียน  
หมายถึง  กระบวนการรวบรวม  วิเคราะห์  และสังเคราะห์บทเรียนที่เกิดจากการด าเนินกิจกรรม    
ทั้งในส่วนกระบวนกรและผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือถอดสารประโยชน์หรือบทเรียนที่เกิดขึ้น  ได้แก่  
ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการคิดใคร่ครวญ หลังผ่านการลงมือปฏิบัติ  ก่อให้เกิดการต่อยอดชุดความรู้หรือ

                                                           
๑๑๘สมชาย  กิจยรรยง, พัฒนาคนและองค์กรด้วยเกมกิจกรรมสันทนาการ, (กรุงเทพมหานคร: พิมพ์

ที่บริษัท โรงพิมพ์มิตรสัมพันธ์กราฟฟิค จ ากัด, ๒๕๕๑), หน้า ๑๔-๒๖. 
๑๑๙นิรันดร์   จุลทรัพย์, กลุ่มสัมพันธ์ส าหรับการฝึกอบรม, (สงขลา : พิมพ์ที่ บริษัทน าศิลป์โฆษณา 

จ ากัด, ๒๕๕๑), หน้า ๑๒๓-๒๒๑. 



 
 

๑๗๐ 

ประสบการณ์ที่มีอยู่เดิม  แล้วเชื่อมโยงสู่การประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  เหมือนกับวงจรของการเรียนรู้ที่
ไหลเวียนไม่มีวันสิ้นสุด ประกอบด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

แผนภาพที่  ๒.๑๐  วงจรของการเรียนรู้ที่ไหลเวียนไม่มีวันสิ้นสุด 
 
๑. รูปแบบหรือวิธีการถอดบทเรียน 
การถอดบทเรียนสามารถท าได้หลายวิธี  ขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมของแต่ละพ้ืนที่หรือ

ระดับการเรียนรู้ที่ต้องการซึ่งวิธีการที่มักใช้โดยทั่วไป  ได้แก่ 
๑) การเขียน  การถอดบทเรียนด้วยการเขียนผู้เข้าร่วมควรมีความสามารถในการ

ถ่ายทอดในระดับหนึ่ง  จึงจะสามารถสื่อสารความรู้สึกหรือสิ่งที่ได้เรียนรู้ออกมาได้  โดยการถ่ายทอด 
อาจท าได้หลายวิธี เช่น การเขียนบันทึก บทกวี บทเพลง หรือจดหมาย  ซึ่งการเขียนจะท าให้ผู้เข้าร่วม
ได้อยู่กับภาวะที่เกิดขึ้นค่อยๆ ใคร่ครวญ เรียบเรียงความคิด  อารมณ์  ความรู้สึก  โดยเฉพาะภาวะ   
ที่เกิดความรู้สึกที่ค่อนข้างรุนแรงหรืออ่อนไหวไม่สามารถพูดได้  การเขียนจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้
คลายความรู้สึกที่อัดอ้ัน  อยู่ภายในได้อย่างปลอดภัยเพราะถือว่าเป็นพ้ืนที่ส่วนตัวและพอบรรยากาศ
เริ่มคลี่คลาย  กระบวนกรอาจเปิดพ้ืนที่ให้ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนสิ่งที่บันทึกหรือบทเรียนที่เกิดขึ้นได้
ตามความสมัครใจ 

๒) การตั้งค าถามหรือแลกเปลี่ยน  กระบวนกรสามารถตั้งค าถามกับผู้เข้าร่วมในระดับ
ต่างๆได้  ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย  หรือเฉพาะบุคคล  รวมถึงการให้ได้คิดใคร่ครวญเพียงล าพัง  
หรือช่วยกันคิดแบบระดมสมองโดยอาจจะเริ่มจากค าถามกว้างๆ  แล้วค่อยๆ  เชื่อมโยงสู่เหตุปัจจัยที่

ทบทวน 

ใคร่ครวญ 

เกิดการ
เรียนรู้ 

 

ประยุกต์ใช้ ปรับปรุง/

ต่อยอด 

ลงมือ
ปฏิบัต ิ



 
 

๑๗๑ 

เกี่ยวข้องให้ผู้เข้าร่วมได้คิดวิเคราะห์บทเรียนที่เกิดขึ้น  เพ่ือเชื่อมโยงกับประสบการณ์ในอดีต  และหา
แนวทางในการประยุกต์ใช้ในอนาคต  โดยอาจจะมีข้อสรุปในตอนท้ายหรือไม่ก็ได้ 

๓) การใช้ศิลปะ  ศิลปะไม่ได้จ ากัดอยู่เฉพาะการวาดภาพเท่านั้นแต่ยังหมายรวมถึง  
การแสดงบทบาทสมมติ การแสดงท่าทาง การจัดวางหรือจัดแจกันดอกไม้ การปัน้ การปะติดและอ่ืนๆ  
อีกมากมาย ซึ่งวิธีการเหล่านี้สามารถสะท้อนบทเรียนหรือความรู้สึกที่อยู่นอกเหนือจากค าพูด  

๔) การเล่าเรื่อง การถอดบทเรียนผ่านการเล่าเรื่อง  ไม่ได้หมายความถึงแค่การให้
ผู้เข้าร่วมเล่าถึงเรื่องราวเหตุการณ์  การเรียนรู้หรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเท่านั้น  แต่ยังหมาย
รวมถึงกระบวนการอ่ืนๆ  ที่น ามาสนับสนุนการเล่าเรื่องด้วย  เช่น  การสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเอง  
ผ่อนคลายและที่ส าคัญคือการสร้างพ้ืนที่ปลอดภัย  เพราะเรื่องเล่าถือเป็นเรื่องส่วนตัว  การที่ใครคน
หนึ่งจะพร้อมเล่าเรื่องส่วนตัวกับคนแปลกหน้านั้นจะต้องเป็นคนที่มีความไว้วางใจในระดับหนึ่ง 
กระบวนกรจะต้องมีทักษะในการฟังและการจับประเด็นเพ่ือที่จะตั้งค าถาม  หรือถอดบทเรียน        
ที่แฝงอยู่ในเรื่องเล่าออกมาให้ได้ 

๕) การสนทนาหมายถึง กระบวนการที่เปิดพ้ืนที่ให้ผู้เข้าร่วมได้มีการสนทนาแลกเปลี่ยน
กันภายใต้บรรยากาศที่เป็นมิตร  เปิดใจที่จะเรียนรู้ร่วมกัน  โดยปราศจาการตัดสินหรือเพ่งโทษ     
โดยกระบวนกร  มีหน้าที่ในการสร้างบรรยากาศดังกล่าวให้เกิดขึ้น  และท าให้พลังในการแลกเปลี่ยน
เกิดการไหลเวียนไปรอบๆ วง ไม่กระจุกอยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่ง การจัดกระบวนการสนทนาครั้งหนึ่งๆ  
กระบวนกรจะต้องน าทักษะที่มีอยู่แทบทั้งหมดมาบูรณาการเข้าด้วยกัน  ไม่ว่าจะเป็นการฟังอย่าง
ลึกซึง้  การจับประเด็น  การตั้งค าถาม ประเด็นที่น่าสนใจ  และการคิดวิเคราะห์เชื่อมโยง 

ดังนั้น กระบวนกรจะต้องสามารถเก็บความคิดที่กระจัดกระจายมาเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน  
แล้วใช้ความแหลมคมในการคิดวิเคราะห์  ขมวดให้เห็นบทเรียนที่เกิดข้ึน  โดยมีข้อควรระวังอย่างหนึ่ง
คือ  การกรองเฉพาะประเด็นที่สนใจหรือตรงตามเป้าหมายนั้น  จะท าให้ประเด็นที่อยู่นอกเหนือความ
คาดหมาย ลอดตะแกรงหายไปอย่างน่าเสียดาย 

 

๒.  ทักษะท่ีจ าเป็นของกระบวนกร (วิทยากรกระบวนการ) 
ทักษะที่ส าคัญของการจัดกระบวนการเรียนรู้คือ  ความสามารถในการถอดบทเรียน     

ซึ่งกระบวนกรจะต้องฝึกฝนให้เกิดประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญเพียงพอที่จะน า ไปประยุกต์ใช้
กับเครื่องมือต่างๆ   อุปกรณ์ส าคัญในการเก็บเกี่ยวประสบการณ์หรือการถอดบทเรียนส าหรับ
กระบวนกรนั้นมีอยู่  ๓  อย่าง  คือ “การฟังอย่างลึกซึ้ง  การตั้งค าถามแบบปลายเปิด  และการคิด” 

๑) การฟังอย่างลึกซึ้ง   การฟังที่ลึกซึ้งและจับประเด็น  เป็นการฟังที่มีจุดมุ่งหมาย  
เพ่ือให้กระบวนกรและผู้เข้าร่วมเกิดการับฟังอย่างแท้จริง  ซึ่งนอกจากถ้อยค าแล้ว  ยังเป็นการฟัง
เพ่ือให้รับรู้ความรู้สึก  ความต้องการ  ความคาดหวังและเจตนาที่แท้จริงภายใน  ที่ผู้พูดสื่อสารออกมา
ด้วยอวัจนะภาษาด้วย  การฟังแบบนี้จะช่วยให้ผู้ฟังหรือกระบวนกร  ได้ยินถึงความคิดและสาระที่ผู้



 
 

๑๗๒ 

พูด  (ผู้เข้าร่วม)  ต้องการสื่อ ยังเป็นการเปิดพ้ืนที่ให้เกิดการใคร่ครวญ  โดยล าดับขั้นของการฟังอย่าง
ลึกซึ้ง ต้องค านึงถึง ๓ ระดับ คือ  ก่อนฟัง  กระบวนกรเองก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมส าหรับการ
ฟังเช่นกัน  โดยการตั้งสติ  วางอคติ  ความคิด  หรือประสบการณ์เดิมของตัวเองลงก่อน  แล้วเปิดใจ
รับฟัง  ระหว่างฟัง  กระบวนกรพึงใช้สายตามที่แหลมคมแต่สงบนิ่งสังเกตปฏิกิ ริยาของผู้ พูด           
ดูภาพรวม  สบสายตา  สังเกตริมฝีปาก  จับประเด็นคิดตามว่าใคร  ท าอะไร  ที่ไหน อย่างไร           
มีอารมณ์ร่วมไม่ถามแทรก  จับประเด็นไม่ตัดสิน  หากเผลอคิดเรื่องอ่ืนก็ให้ดึงสติกลับมา ตั้งใจฟังเรื่อง
ของผู้พูดหรืออาจจับความรู้สึกความต้องการของผู้พูดด้วย  การพลังเผลอไปคิดเรื่องอ่ืน  เป็นสิ่งที่
เกิดขึ้นได้  แต่หาเราเผลอบ่อยๆ  โอกาสที่จะท าให้เกิดบาดแผลทั้ง ๒  ฝ่ายก็มีมากขึ้นตามไปด้วย   
และหลังฟัง  หลังจากเรื่องที่ฟังจบลงแล้ว  หากมีประเด็นในการสะท้อนกลับ  กระบวนกรควรพูดด้วย
ความนุ่มนวล  อ่อนโยน  และเมตตาและล้างตะกอนความคิดความรู้สึกที่เกิดจากากรฟังด้วย  
โดยเฉพาะฟังเรื่องที่เศร้าหรือเป็นความเจ็บปวดที่ฝังใจมานาน  หากมิได้รับการช าระล้างอาจเกิดสนิม
เกาะกินใจของกระบวนกรได้    แนวทางการฟังอย่างลึกซึ้งและจับประเด็นนั้นประกอบด้วยการฟัง
เพ่ือจับประเด็นเนื้อหาสาระ  การฟังแบบเปิดใจ  การสร้างความรู้สึกร่วม   การเปิดใจ  การฟังเรื่อง
เศร้าหรือความทุกข์และก าลังใจ  การคิดตามแบบมีเข็มทิศ   ปล่อยวางค าตอบตายตัว  เรียนรู้จาก
เรื่องท่ีฟัง และฟังเสียงความเงียบ (Dead air)   

๒) การตั้งค าถาม  การตั้งค าถามของกระบวนกร คือ การเปิดทางเข้าไปสู่การขบคิด
ใคร่ครวญบทเรียนที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะบทเรียนที่เกิดจากการลงมือปฏิบัติหรือผ่านประสบการณ์ตรง 
การตั้งค าถามที่ดีสามารถน าไปสู่การคิดและการเปลี่ยนแปลง ค าถามที่ดีมีลักษณะเป็นค าถาม
ปลายเปิด ไม่กว้างหรือแคบเกินไป เปิดพ้ืนที่ให้ผู้เข้าร่วมอธิบายขยายความ โดยเริ่มจากค าถามง่ายไป
หายาก ไม่ซับซ้อน ถามทีละขั้นตอน ตรงประเด็น  กระชับชัดเจน ไม่ชี้น า ไม่รุกเร้า กระตุ้นให้คิดต่อ
ยอด ใช้ภาษาเข้าใจง่าย และเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย  แนวการตั้งจึงมีวิธีการตั้งค าถาม ๖ แบบ คือ 
๑) ถามแบบลงลึกต่อเนื่องเชื่อมโยง เช่น หลังจากกิจกรรมแล้วรู้สึกอย่างไร  ๒) ถามแบบทแยงไป
ข้างๆ เช่น การกินอาหารอย่างนี้ มีผลต่อสุขภาพเราอย่างไร  ๓) ถามแบบโยงกลับ เพ่ือให้ใครครวญ
ภายใน เช่น อาหารดีต่อสุขภาพของเราอย่างไร  ๔) ถามให้ได้รายละเอียดครอบคลุม  เช่น ปัจจัยที่ท า
ให้เรามรสุขภาพดีมีอะไรบ้าง  ๕) การคิดค าถามหลัก  เช่น เป็นค าถามหลักที่วางไว้ตามวัตถุประสงค์  
๖) ค าถามอยู่ที่ผู้เข้าร่วมและเรื่องท่ีจะเรียนรู้ เช่น เป็นการตั้งค าถามของผู้เข้าร่วมเป็นตัวตั้ง 

๓) การคิด   ทักษะในการคิดวิเคราะห์เป็นสิ่งที่จ าเป็นต่อการจัดกระบวนการอย่างยิ่ง 
โดยเฉพาะในการถอดบทเรียน หลังจากผู้เข้าร่วมได้ผ่านกระบวนการต่างๆ จึงน ามาคิดวิเคราะห์   



 
 

๑๗๓ 

การเลือกวิธีการถอดบทเรียนไม่มีหลักสูตรหรือรูปแบบที่ตายตัวสามารถปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ 
การเลือกช่วงเวลาในการถอดบทเรียนที่เหมาะสม ไม่ควรถอดบทเรียนในช่วงเวลาที่หมดแรง๑๒๐ 
 

๒.๒.๑๐ การใช้สื่อการฝึกอบรมส าหรับวิทยากร 
๒.๑) “ความหมายของสื่อการอบรม”  สื่อการอบรม หมายถึง สิ่งที่น ามาใช้เพ่ือช่วยใน

การส่งข่าวข้อมูลระหว่างวิทยากรกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมด าเนินไปด้วยดี น่าสนใจ และบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ สื่อจึงเป็นวิธีการ เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้สื่อในการอบรม วิทยากรน ามาใช้ใน
การฝึกอบรม เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดการเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม สื่อการอบรมรวมไปถึงวัสดุ 
สิ่งของ กิจกรรมที่ใช้เป็นเครื่องมือประกอบการถ่ายทอดความรู้เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมสนใจบทเรียน เข้าใจ 
เกิดความสนุกสนาน เกิดการเรียนรู้ เกิดทักษะ เกิดทัศคติท่ีดีและท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ตามวัตถุประสงค์การอบรม โดยสื่ออบรมมีประโยชน์ วิทยากรที่ดีจะต้องมีความรู้ มีความสามารถใน
การน าสื่อต่างๆ มาใช้ช่วยในการอบรม เพราะสื่อมีประโยชน์ ดังนี้ ๑) ช่วยเสริมการอธิบายเป็นการ
เพ่ิมความรู้ผ่านประสาทสัมผัสต่างๆ ๒) ช่วยให้เข้าใจง่าย ประหยัดเวลาในการอธิบาย และจดจ าได้ดี 
๓) ดึงดูดความสนใจเพราะตาได้ดู หูได้ฟัง ๔) ท าให้ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วมในประสบการณ์เดียวกัน   
๕) น ามาใช้ซ้ าได้อีกหลายครั้ง 

๒.๒) “ประเภทของสื่อการอบรม”  วิทยากรต้องพิจารณาสื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหา 
ผู้ฟัง เวลา สถานที่ และจุดหมายของเรื่อง สื่อจึงแบ่งหลากหลายประเภท คือ ๑) สื่อที่ใช้ประกอบการ
ตรง เช่น การทัศนการศึกษา กิจกรรมการส ารวจ ๒) สื่อที่ ใช้ประสบการณ์แทนโดยผ่านสื่อ          
เช่น แผนภูมิ รูปภาพ ภาพยนตร์ ๓) สื่อที่ใช้ประสบการณ์แทนด้วยถ้อยค า เช่น การบรรยายโดยใช้
ค าพูด การเขียน และสื่อสามารถแบ่งประเภท คือ ๑) วัสดุการฟิก เช่น ภาพถ่าย ลายเส้น การ์ตูน 
ตัวอักษร ๒)อุปกรณ์ที่ต้องใช้เครื่อง เช่น สไลด์ วีดิทัศน์ โปรเจคเตอร์ ๓) อุปกรณ์ที่ไม่ใช้เครื่อง เช่น 
ภาพ โปสเตอร์ หุ่นจ าลอง ๔) กิจกรรม เครื่องช่วยสอน  แบบเรียนส าเร็จรูป  คอมพิวเตอร์ช่วยในการ
ฝึกอบรม ๕) การสาธิต การอธิบายข้อเท็จจริง โดยใช้สื่อประกอบอธิบาย เพ่ือให้เห็นภาพชัด  สื่อมีผล
ต่อผู้รับการอบรมท าให้การเรียนรู้ย่อมดีกว่าการใช้เพียงค าพูด 

๒.๓) “การเลือกใช้สื่อการอบรม”  วิทยากรจะต้องพิจารณาเลือกสื่อเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิผลสูงสุดแก่ผู้เข้ารับอบรม คุณลักษณะของสื่อการอบรม คือ ๑) มีความชัดเจนทั้งภาพ
ตัวอักษรและมีศิลปะชวนมอง ๒) สื่อมีความเหมาะสมกับเรื่องเนื้อหาและผู้เข้ารับการฝึกอบรม       
๓) สื่อเข้าใจง่ายใช้เสริมการบรรยายแทนสื่อการพูดได้ดี  ๔) สื่อมีการจูงใจให้ตอบสนองและมีการ
ประเมินผล ๕) ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วมในการจัดท าหรือใช้ปฏิบัติจริง  ดังนั้นการเลือกสื่อวิทยากรต้อง

                                                           
๑๒๐พระมหานพดล ธมฺมานนฺโท, เปลี่ยนโลกจากภายใน กิจกรรมเรียนรู้การเปลี่ยนแปลง, (นนทบุรี: 

พิมพ์ที่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชน ปริ้นติ้ง, ๒๕๖๐), หน้า ๑๒๙-๑๔๐. 



 
 

๑๗๔ 

เลือกใช้สื่อประเภทใด ในสถานการณ์ใด หลักในการเลือกสื่อต้องค านึง ดังนี้ ๑) เหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์ของหัวข้อวิชาและเนื้อหาวิชา  ๒) หาได้ง่าย สะดวกใช้ เหมาะกับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
๓) เหมาะสมกับเวลาเหมาะสมกับสถานที่เหมาะสมกับวัย  ๔) วิทยากรใช้สื่อเป็นมีความเชี่ยวชาญ 
รู้จักกลวิธีน าสื่อมาใช้ให้ได้ประโยชน์ และสิ่งส าคัญวิทยากรควรมีการวางแผนการใช้สื่อล่วงหน้า     
ด้วยการวิเคราะห์ผู้เข้าอบรมเกี่ยวกับเพศ วัย  อาชีพ  การศึกษา สังคม ความต้องการ  วิเคราะห์
เนื้อหา จัดล าดับเนื้อเรื่องจากง่ายไปหายาก การใช้สื่อ เตรียมสถานที่ เตรียมสื่อให้พร้อม เตรียม
เอกสารประกอบการอบรม ทดลองสื่อจัดเรียงล าดับสื่อตามท่ีจะใช้ก่อนหลัง  เตรียมผู้เข้ารับการอบรม 
แล้วด าเนินการใช้สื่อตามแผนที่วางไว้ และประเมินผลการใช้สื่อเพ่ือจะได้ปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป 

๒.๔) “อุปสรรคในการใช้สื่อการอบรม” การใช้สื่อการอบรมย่อมมีอุปสรรคบางประการ
วิทยากรจึงต้องค านึง คือ ๑) อุปกรณ์ใช้ได้ไม่เต็มที่ เนื่องจากอาคารสถานที่ไม่อ านวย ๒) อุปกรณ์ไม่
เหมาะสมกับเนื้อหา ๓)การเลือกอุปกรณ์ไปใช้ไม่ถูกหลักเกณฑ์ ๔) การใช้อุปกรณ์ผิดเวลา ผิดจังหวะ 
๕) วิทยากรไม่มีทักษะในการใช้อุปกรณ์  ๖) การใช้อุปกรณ์ผิดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร๑๒๑ จากการ
ส ารวจพบว่า ข้อมูลข่าวสารจะเข้าสู่สมองโดยผ่านประสาทสัมผัสทั้ง ๕ สัดส่วนของความถนัดในการใช้
ประสาทสัมผัสเพ่ือการเรียนรู้ของบุคคล ดังนี้ ๑) ๒๕ เปอร์เซ็นต์ เป็นประเภทโสตนิยม คือ เรียนรู้ได้
ดีโดยการฟังเป็นหลัก  ๒) ๓๕ เปอร์เซ็นต์ เป็นประเภทจักษุนิยม คือ เรียนรู้ได้ดีโดยการใช้สายตาใน
การอ่านและการสังเกตเป็นหลัก  ๓) ๔๐ เปอร์เซ็นต์ เป็นประเภทสัมผัสนิยม คือ เรียนรู้ได้ดีโดยการ
สัมผัสจับต้องหรือลงมือปฏิบัติเป็นหลัก วิทยากรจึงต้องค านึงในการใช้สื่อการอบรมเพราะบุคคลมี
ความแตกต่างกันในการเรียนรู้ สื่อแต่ละแบบจึงเป็นโอกาสและอุปสรรค๑๒๒ 

๒.๕) “การน าเสนออย่างมืออาชีพ” การใช้สื่อในการน าเสนออย่างมืออาชีพ มีหลัก
พิจารณา ดังนี้ ๑) การพิจารณาความสอดคล้องของแบรนด์ การท าสไลด์หรือภาพประกอบการ
น าเสนอ วีดิทัศน์  พาเวอร์พ้อยต์ หรือสื่อที่ใช้ในการน าเสนอประเภทใดก็ตาม  ปัจจัยส าคัญที่ต้อง
พิจารณาในการออกแบบรูปลักษณ์ของสื่อในการน าเสนอ คือ รูปแบบตัวพิมพ์  การออกแบบโลโก้  
การเลือกใช้สี  โดยเลือกใช้โปรแกรมพาเวอร์พ้อยต์สามารถเลือกใช้ “สไลด์ต้นแบบหรือสไลด์แม่แบบ 
(Slide Master)” เพ่ือออกแบบรูปลักษณ์ของการน าเสนอท้ังหมดได้ในครั้งเดียว  ๒) การสร้างสไลด์ที่
เป็นข้อความ  ในการสร้างสไลด์ที่เป็นข้อความมีกฎส าคัญ เป็นการเริ่มต้นเดินทางไปสู่การน าเสนอที่ มี
ประสิทธิผล คือ “ ตัวอักษรมีขนาดใหญ่  อ่านง่าย  เลือกใช้ตัวอักษรที่อ่านง่ายชัดเจนสบายตา  
จัดล าดับในการน าเสนอให้สมเหตุสมผล”  ๓) การเลือกรูปประกอบที่เหมาะสม รูปภาพเพียงหนึ่งรูป

                                                           
๑๒๑สมปราชญ์  อัมมะพันธ์ุ, วิทยากรต้องรู้, (กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ที่โอ.เอส. พริ้นติ้ง เฮาส์, ๒๕๔๗), 

หน้า ๑๖๕-๑๗๐. 
๑๒๒วิบูลย์  บุญยธโรกุล, คู่มือวิทยากรและผู้จัดการฝึกอบรม, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทด่านสุทธากา

รพิมพ,์ ๒๕๔๕), หน้า ๒๐๗-๒๐๘. 



 
 

๑๗๕ 

สามารถแทนค าพูดได้เป็นร้อยเป็นพันค า ค าพูดที่มีรูปภาพประกอบย่อมจะมีพลังและมีน้ าหนัก
มากกว่าค าพูดเพียงอย่างเดียว ซึ่งประกอบด้วย รูปภาพ ภาพประกอบ กราฟ แผนภูมิ  แผนภาพ    
จึงเป็นส าคัญในการน าเสนออย่างมืออาชีพ แต่พึงระวังภาพที่น าไปสู่ภาพลักษณ์ในด้านลบ               
๔) การออกแบบรูปประกอบการน าเสนอ  โดยการใช้รูปประกอบแทนค าพูด เช่น การใช้รูปประกอบ
เพ่ือลดบรรยากาศที่ตึงเครียดและอาการประหม่า  การตั้งชื่อหรือหัวข้อให้กับรูปประกอบการน าเสนอ 
การเลือกประเภทแผนภูมิที่เหมาะสม และการสร้างรูปภาพ  ๕) การเสริมสร้างความหนักแน่นให้กับ
ข้อความ  เมื่อมีรูปประกอบการน าเสนอต้องรูปประกอบให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการน าเสนอ  ในการ
ใช้สื่อในการน าเสนอท่ีมักจะพบเป็นประจ า คือ ท ารูปภาพประกอบการน าเสนอให้มีความซับซ้อนมาก
จนเกินไป ต้องท าให้เรียบง่ายที่สุด และลืมตรวจสอบข้อผิดพลาด รูปภาพประกอบการน าเสนอ
ผิดพลาดจะท าให้การน าเสนอล้มเหลว ดังนั้น บันไดสู่ความส าเร็จในการน าเสนอจะต้องมีความ
สอดคล้องกับแบรนด์ หรือภาพลักษณ์ของผู้บรรยาย เลือกใช้ตัวอักษรขนาดใหญ่เพ่ือให้ผู้ฟังสามารถ
อ่านข้อความได้อย่างชัดเจนแม้จะนั่งอยู่ในแถวหลังสุด ตัดข้อความให้เหลือเพียงข้อความที่จ าเป็น
เท่านั้น ตรวจสอบว่าตัวอักษรสีที่เราเลือกใช้มีความชัดเจนอ่านง่าย ท าการน าเสนอตามล าดับขั้นอย่าง
สมเหตุสมผล  ตัดสินใจให้ดีว่ารูปภาพประกอบการน าเสนอนั้นมีความจ าเป็นต่อการน าเสนอจริงๆ 
ระมัดระวังอย่างให้การน าเสนอมีความซับซ้อนมากเกินไป และหมั่นตรวจสอบข้อผิดพลาดเสมอๆ๑๒๓  

ในการเตรียมการน าเสนออย่างมืออาชีพสถาบันพัฒนาวิทยากรเสนอแนวคิดการท า
สไลด์สิ่งที่ควรค านึง ๑๖ ประการ ดังนี้ ๑) ตามล าดับ ล าดับเรื่องราว ความส าคัญ ประเด็นส าคัญที่จะ
น าเสนอเพ่ือให้ผู้ฟังเข้าใจง่ายมากที่สุด ล าดับว่าสไลด์ไหนขึ้นก่อนขึ้นหลัง ต้องมีการซ้อมในการ
น าเสนอเพ่ือความเหมาะสม ๒) หัวข้อน า (Bullet Point) สิ่งที่จะน าเสนอควรเป็นวลีที่กระชับแต่
สามารถสื่อความหมายได้ชัดเจนและเข้าใจง่าย เป็นลักษณะการพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์         
ใช้เทคนิค Less is More แปลว่าน้อยก็คือมากด้วยการมีตัวหนังสือน้อยแต่สื่อความหมายชัดเจนเช้า
ใจง่าย  ๓) เอกสารประกอบ สไลด์ถูกออกแบบมาเพ่ือช่วยให้การน าเสนอให้เข้าใจง่าย ส่วนเอกสาร
ประกอบการอบรมเพ่ือบอกรายละเอียดของเรื่องราวทั้งหมด ควรแยกเอกสารประกอบการบรรยาย
และสไลด์ออกจากกัน  ๔) จบในบรรทัดเดียว  การจบในบรรทัดเดียวจะช่วยให้ผู้เข้าอบรมสามารถ
เข้าใจง่าย เนื้อหาแต่ละประเด็นควรจะแสดงอยู่ในบรรทัดเดียว ช่วยให้สไลด์ดูสะอาดคนดูสบายตา  
๕) หกบรรทัดต่อสไลด์  เพ่ือให้สไลด์ดูไม่แน่นส าหรับสายตาของคนดูเกินไป แต่ละสไลด์ควร           
มีประมาณ ๔-๕ บรรทัด อย่างมากสุดไม่เกิน ๖ บรรทัด  ๖) สิบค าต่อบรรทัด  จ านวนค าที่ไม่เกิน ๑๐ 
ค าต่อบรรทัดก็จะช่วยให้คนดูอ่านไดง่ายขึ้น  ๗) ตัวอักษรใหญ่ เพ่ือให้สไลด์ดูง่าย ตัวอักษรที่ใช้ควร
ขนาดใหญ่เพียงพอ สามารถมองเห็นพอดี  ๘) รูปและกราฟิกพอควร  ควรสอดคล้องกับเรื่องราวที่
                                                           

๑๒๓ปฎิพล  ตั้งจักรวรานนท์, การน าเสนออย่างมืออาชีพ, (กรุงเทพมหานคร: ธรรกมลการพิมพ์, 
๒๕๕๔),  หน้า ๗๙-๙๓. 



 
 

๑๗๖ 

น าเสนอ ไม่ควรมีรูปมากเกินใน ๑ สไลด์ ๙)สีตัวอักษรตัดสีฟ้ืน  ควรใช้สีของตัวอักษรที่ตัดกับสีของพ้ืน
อย่างชัดเจน แต่ควรพิจารณาสีจากการฉายบนฉากจริงด้วย  ๑๐) ระวังPowerPointขโมยซีน  เสียง
ของ Effect ในการน าเสนอท าให้คนไปสนใจเสียงมากกว่าผู้บรรยายหรือเนื้อหา ควรใช้เรียบง่าย    
๑๑) ใส่เลขหน้าหมายเลขสไลด์ เพ่ือง่ายต่อการถอยกลับไปดูเมื่อผู้ฟังมีความสนใจเป็นพิเศษจะได้
ทราบหน้าของสไลด์  ๑๒) หากมีสไลด์มากกว่า ๑ หน้าต่อเรื่องใส่หมายเลขก ากับ  เรื่องหนึ่งมีสไลด์
ประกอบมากว่า ๑ สไลด์ ควรใส่เลขก ากับสไลด์แต่ละหน้าไว้ด้วย เพ่ือผู้ฟังจะได้รู้ว่าอยู่ช่วงใดของเรื่อง
นี้  ๑๓) เสมอต้นเสมอปลาย  ด้านตัวอักษร สี ขนาดตัวอักษร รูปแบบของสไลด์ การจัดหน้า        
๑๔) ใส่แหล่งที่มาเมื่อมีการอ้างอิง  ถือว่าเป็นมารยาทส าหรับการน าเสนอควรใส่แหล่งที่มาถ้าเรา
น ามาจากคนอ่ืน  ๑๕) ลองทดสอบกับเพ่ือน  ทุกครั้งก่อนน าเสนอควรมีการทดลองการน าเสนอให้
เพ่ือนฟัง เพ่ือเป็นกระจกสะท้อนเงาในการน าเสนอเพ่ือการปรุงปรุงพัฒนา  ๑๖) แผนส ารองหาก
เครื่องขัดข้อง   วิทยากรควรมีแผนส ารองควรมีการเซฟไฟล์งานไว้หลายที่เป็นการส ารองข้อมูลการ
บรรยาย การน าเสนออย่างมืออาชีพจึงต้องการท าสไลด์ “ดูง่าย และเช้าใจง่าย” หัวส าคัญของทุก
สไลด์คือ ภาพ ซึ่งจะช่วยให้การน าเสนอเป็นมืออาชีพ๑๒๔   

ดังนั้น การเปิดฉากการน าเสนอ ประกอบด้วย ๑) จงพุ่งไปสู่หัวใจของเรื่องที่จะพูด
ในทันท ี ๒) การใช้วัตถุดึงดูดสายตา  ๓) สร้างความสนใจด้วยค าถาม ๔) เปิดฉากการน าเสนอด้วยค า
กลอน๑๒๕ 

๒.๖) “ขั้นตอนและข้อควรระวังการใช้สื่อการสอน” การใช้สื่อในการสอนสามารถแบ่ง
ออกเป็น ๔ ขั้นตอน ดังนี้ ๑) ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในเนื้อหาที่
ก าลังเรียน  ๒) ขั้นด าเนินการสอนหรือประกอบกิจกรรม  เลือกสื่อกิจกรรมให้ตรงกับเนื้อหา       
และวิธีการสอน เกิดความเหมาะสม เช่น แผนภูมิ  ภาพยนตร์  สไลด์ วีดิทัศน์  ๓) ขั้นวิเคราะห์และ
ฝึกปฏิบัติ เป็นการเพ่ิมพูนประสบการณ์ตรงกับผู้เรียน ผู้เรียนได้ทดลองจริง  ๔) ขั้นสรุปบทเรียน สื่อที่
ใช้สรุปจึงควรครอบคลุมเนื้อหา ข้อควรค านึงในการใช้สื่อการสอน การใช้สื่อการสอนให้ถูกต้องเป็น
การใช้สื่อที่มีประสิทธิภาพท าให้สื่อการสอนนั้นมีคุณค่าต่อผู้เรียน ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน     
การใช้สื่อการสอนจึงต้องค านึง ดังนี้ ๑) ควรฝึกใช้ก่อนสอนเสมอเพ่ือความคล่องตัวในการสอน        
๒) ควรแสดงสื่อการสอนให้เห็นได้ชัด  ๓) ควรเลือกใช้เครื่องมือประกอบการใช้สื่อให้เหมาะสม      

                                                           
๑๒๔สถาบันพัฒนาพระวิทยากร , คัมภี ร์พระวิทยากรหลักสูตรพระวิทยากรบรรยายธรรม , 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์เทพเพ็ญวานิสย์, ๒๕๖๐), หน้า ๗๖-๘๒. 
๑๒๕วิชัย  ปิติเจริญธรรม, ก้าวสู่สุดยอดวิทยากรมืออาชีพ, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท ฐานการพิมพ์ 

จ ากัด, ๒๕๕๑), หน้า  ๙๓-๙๖. 



 
 

๑๗๗ 

๔) ควรใช้สื่อการสอนให้คุ้มค่ากับที่ได้เตรียมมา  ๕) ควรใช้สื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการ
เรียนรู้ ๖) ควรค านึงถึงความเหมาะสมกาลเทศะในการใช้สื่อ๑๒๖ 

 

๒.๒.๑๑ บุคลิกภาพส าหรับวิทยากร 
๒.๑) “ความหมายของบุคลิกภาพ”  บุคลิกภาพของผู้พูด (Personality of The 

Speaker) ค าว่า บุคลิกภาพ มาจากค าบาลี ๒ ค า คือ “บุคลิก” กับ “ภาวะ” หรือ “ภาพ” เข้าสมาส
เป็นบุคลิกภาพ ตรงกับภาษาอังกฤษเรียกว่า Personality  แปลง่ายๆ ว่า “ลักษณะเฉพาะของบุคคล
ใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งไม่เหมือนใครหรือเอกลักษณ์พฤติกรรมเฉพาะ”๑๒๗ หรือค าว่า บุคลิกภาพ มาจาก
ค าว่า บุคคล+เอก+ภาพ รวมกันเป็นบุคลิกภาพ แปลว่า สภาพนิสัยจ าเพาะคน  บุคลิกภาพเป็น
ลักษณะส่วนรวมของแต่บุคคล ซึ่งประกอบด้วยระบบร่างกายและจิตใจ ก าหนดให้บุคคลนั้นมีการ
ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมแตกต่างจากบุคคลนั้น  ท าให้เกิดพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกมาทั้งลักษณะ
ภายนอกที่มองเห็น และลักษณะภายในที่แสดงออกทางด้านสติปัญญา อารมณ์ และจิตใจ ซึ่งเป็น
ลักษณะเฉพาะของแต่ละคน เป็นลักษณะของแบบแผนพฤติกรรมและแนวความคิดที่บุคคลมีการ
ปรับตัวเข้ากับบุคคลอ่ืนในสถานการณ์ต่างๆ  บุคลิกภาพจึงเป็นลักษณะจ าเพาะของแต่ละบุคคล 
แสดงความรู้สึกนึกคิด ความรู้ ความเฉลียวฉลาด ความต้องการ กิริยาท่าทาง มารยาท การแต่งกาย 
อุปนิสัย การวางตนเหมาะสมกับผู้อ่ืน  กาลเทศะ  โอกาส  และสถานการณ์ต่างๆ กลายเป็นลักษณะ
ประจ าตัวของแต่ละบุคคลที่มีความสามารถในการอยีร่วมกับผู้อ่ืนได้แตกต่างจากบุคคลอ่ืน บุคลิกภาพ
ของแต่ละบุคคลเป็นผลมาจากพันธุกรรมกับสิ่งแวดล้อม หรือประสบการณ์ (การเลี้ยงดู  การอบรมสั่ง
สอน การให้การศึกษา และสิ่งแวดล้อม) สิ่งเหล่านี้บ่มเพาะ หลอมรวมให้คนแต่ละคนมีบุคลิกภาพและ
พฤติกรรมจ าเพาะตัวแตกต่างจากบุคคลอ่ืน ซึ่งสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน  มนุษย์จ าเป็นต้อง
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนด้วยการสื่อสารท าความเข้าใจซึ่งกันและกัน บุคลิกภาพนับว่ามีความส าคัญในการ
สื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ ลักษณะรูปร่าง หน้าตา  การแต่งกาย กิริยามารยาท การแสดงออกทาง
อารมณ์ เช่น การสบสายตา ยิ้มแย้มแจ่มใส การใช้มือประกอบท่าทาง  การยืน การเดิน การนั่ง     
ย่อมก่อให้เกิดความประทับใจ ความเชื่อถือ  ศรัทธา และจูงใจให้เกิดการยอมรับ  วิทยากรที่ดีจึง
จ าเป็นต้องฝึกฝนเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพและอากัปกิริยาของตนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ซึ่งจะเป็น
การเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการถ่ายทอดความรู้ และเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

๒.๒) “ประเภทของบุคลิกภาพ”  บุคลิกภาพสามารถแบ่งออกได้เป็น ๒ ประเภท คือ   
๑) บุคลิกภาพภายใน หรือภาพลักษณ์ภายใน  เป็นเรื่องของจิตใจ ได้แก่  ความมีจิตใจดี มีสติปัญญา 
                                                           

๑๒๖อาภรณ์   ใจเที่ยง, หลักการสอน, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๖), หน้า 
๑๙๐-๑๙๑. 

๑๒๗ทินวัฒน์  มฤคพิทักษ์, พูดได้ พูดเป็น, (กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ที่ โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์, ๒๕๔๓), 
หน้า ๒๓-๒๔. 



 
 

๑๗๘ 

ความเฉลียวฉลาด เช่น  อารมณ์ร้อน อารมณ์เย็น ขี้โกรธ เอาแต่ใจ  สติปัญญา ฉลาด  โง่ มีปฏิภาณ
ไหวพริบ  ควบคุมตนเองได้ มีความรู้ดี มีความริเริมสร้างสรรค์  มีคุณธรรม มีน้ าใจ  เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  
๒) บุคลิกภาพภายนอก หรือ ภาพลักษณ์ภายนอก ได้แก่ ๑) รูปร่าง คือ หน้าตา กิริยาท่าทาง 
มารยาท การพูดจา  การปฏิบัติตัวต่อผู้อ่ืน ประกอบด้วยรูปร่าง คือ รูปร่างทรวดทรงสมส่วน ใบหน้า
ยิ้มแย้มแจ่มใส ปาก ฟันมือสะอาด เล็บตัดสั้น กลิ่นปาก  กลิ่นตัว สุขภาพแข็งแรง ปลอดโรคภัย      
๒) เครื่องประดับกาย คือ คนมีรูปร่างหน้าตาดีถือว่าได้เปรียบ เพราะถือว่ามีรูปเป็นทรัพย์แต่คนที่มี
รูปร่างหน้าตาไม่ดีก็สามารถอาศัยการแต่งร่างกายให้เหมาะสมได้ ซึ่งเครื่องประกอบกายเป็น
เครื่องช่วยสร้างภาพลักษณ์ภายนอกให้ดูดีและยังบอกถึง เช่น บอกศาสนา บอกอาชีพ บอกฐานะ 
บอกนิสัยใจคอ บอกรสนิยม  วิทยากรจึงควรแต่งกายให้เหมาะสมกับรูปร่าง หน้าตา ทรวดทรง สีผิว  
เหมาะสมกับโอกาส งาน กลางคืนกลางวัน  เหมาะสมกับสถานที่ ฤดูกาล  เพศ เหมาะสมกับกิจกรรม 
อาชีพ และวัย  ๓) มารยาท  คือ กิริยาท่าทางที่ถือว่าเหมาะสม การอยู่ร่วมกับคนอ่ืนต้องฝึกใช้กิริยา
ท่าทางที่เหมาะสม เป็นการเสริมบุคลิกภาพของตนเองให้ดียิ่งขึ้น และเป็นมารยาทที่พึงพอใจ 
ประทับใจแก่ผู้ได้พบเห็นหรือสมาคมด้วย  เครื่องประกอบกายเป็นสิ่งที่เราสามารถซื้อหามาแต่งเอาได้ 
แต่มารยาทเป็นสิ่งที่ไม่สามารถซื้อหาเอาได้ นอกจากฝึกปฏิบัติจริงจนเป็นนิสัย  มารยาทจึงต้องค านึง
ความเหมาะสมกับบุคคล งาน โอกาส สถานที่ เวลา ต้องมีการวางตนให้เหมาะสมทุกสถานการณ์   
การทักทาย การยิ้ม การไหว้ การเคารพ การยืน เดิน นั่ง  มารยาทการรับประทานอาหาร การเข้า
สมาคม ๔) วาจาหรือการพูด วาจาคือ อาการ ๑ ใน ๓๒ ประการของมนุษย์ที่ปกติ หมายถึง มนุษย์
ทุกคนธรรมชาติสร้างมาแล้วว่าต้องพูดได้ แต่การพูดส่งผลให้เกิดผลร้ายและผลดี ทางพระพุทธศาสนา
ส าคัญเกี่ยวกับการพูดไว้ในสังควัตถุธรรม หรือ การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้อ่ืน เช่น ปิยวาจา การพูดดี
ต่อกัน   

๒.๓) “การพัฒนาบุคลิกภาพ”  วิทยากรต้องค านึงถึงบุคลิกภาพเพราะช่วยให้ถ่ายทอดมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการพัฒนาบุคลิกภาพประกอบด้วย ๖ ด้าน คือ ๑) ด้านการใช้สายตา     
เป็นการใช้สายตาให้เข้ากับเนื้อหาสาระ เช่น การพูดถึงความเศร้า ความเกลียดชัง  ความรัก ใช้สายตา
ดูความสนใจของผู้ฟัง  ถ้าผู้ฟังเบื่อไม่อยากฟังแสดงอาการคนง่วงนอนหรือคุยกับเพื่อนข้างเคียงหรือนั่ง
หลับ วิทยากรต้องปรับปรุงด้วยการปรับเปลี่ยนกลวิธีการน าเสนอ  ใช้สายตาดึงดูดความสนใจของผู้ฟัง  
ถ้าเรามองผู้ฟังผู้ฟังจะมองเรา เวลาพูดจึงมองผู้ฟังให้ทั่วถึง หลักการใช้สายตา คือ มองไปยังผู้ฟัง     
ไม่มองไปทางอ่ืน พูดกับใครให้สบตาผู้นั้น  ไม่หลบตาผู้ฟัง ไม่ควรมองผู้ฟังอย่างเยาะเย้ยเหยียดหยาม 
ไม่ควรสวมแว่นตาด าขณะพูด และไม่มองเหม่อ มองระดับสูง เช่น เพดาน มองหลังห้อง มองออกไป
นอกหน้าต่าง  ๒) ด้านสีหน้า วิทยากรต้องแสดงออกทางใบหน้าด้วยการแสดงออกตามโอกาสที่พูด 
แสดงออกให้สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ จะต้องมีสีหน้าสดชื่ นแจ่มใส มีชีวิตชีวา อย่าเคร่งขรึม        
พูดออกมาเป็นธรรมชาติ  ๓) ด้านการยืน การนั่งและการเดิน  การยืนเป็นภาษาท่าทางอย่างหนึ่งที่จะ



 
 

๑๗๙ 

สร้างเสริมบุคลิกภาพของผู้วิทยากร ท่าการยืนที่เหมาะสมวิทยากรควรยืนให้ตัวตรง สง่าผ่าเผย เท้าทั้ง
สองข้างห่างกันเล็กน้อย ไม่ยืนเท้าชิดหรือห่างกันจนน่าเกลียด วางน้ าหนักตัวอยู่บนเท้าทั้งสอง      
และการนั่งพูดมี ๒ แบบ คือ นั่งบนเก้าอ้ีโดยไม่มีโต๊ะและนั่งบนเก้าอ้ีโดยมีโต๊ะ การนั่งที่เหมาะสมควร
นั่งสวนกลางของเก้าอ้ีนั่งให้เต็มก้น และนั่งตัวตรง วางมือวางเท้าให้เรียบร้อย  ส่วนท่านั่งไม่เหมาะสม
ควรหลีกเลี่ยง คือ การนั่งก้มหน้า การนั่งไขว่ห้าง การนั่งกอดอก  การนั่งเล่นนั่งเล่นปากกา การนั่งเท้า
คาง และการนั่งประสานมือ รวมถึงการเดินถือว่าเป็นบุคลิกภาพที่ส าคัญในสร้างศรัทธาให้แก่ผู้ฟัง 
วิทยากรต้องมีการเคลื่อนไหวเพ่ือไม่ให้บรรยากาศของการพูดหยุดนิ่ง การเดินที่เหมาะสมนั้นจะต้อง
เดินฝีเท้าท่ีเหมาะ ช่วงจังหวะการเดินไม่ช้าหรือเร็วเกินไป ทรงตัวให้สง่า ศีรษะตั้งตรง ไม่เดินหลังโกง 
เดินด้วยการชี้เท้าเบาๆ ส่วนการเดินที่ไม่เหมาะสม คือ เดินไปมาอย่าลุกลี้ลุกลน เดินเก่ งมือ กางขา
กว้างเกินไป หรือ เดินก้มหน้า หลบตาผู้ฟัง  ๔) กิริยาท่าทาง  เป็นพฤติกรรมธรรมดาที่คนปกติทั่วไป
ต้องท าอยู่แล้ว แต่ส าหรับวิทยากรย่อมต้องแสดงอากัปกิริยา การใช้ท่าประกอบการพูดให้สอดคล้องที่
พูดจะเสริมให้การพูดเกิดความน่าสนใจ ช่วยสื่อความหมาย สร้างบรรยากาศ ท าให้เกิดภาพพจน์
เข้าถึงจิตใจผู้ฟังและช่วยให้การพูดเป็นธรรมชาติมากขึ้น หลักการใช้ท่าประกอบการพูดต้องใช้ให้เป็น
ธรรมชาติและให้ตรงสอดคล้องกับการพูด สิ่งส าคัญอย่าใช้พร่ าเพรื่อเกินความจ าเป็น อย่าใช้ท่าทาง
ประเภท “พฤติกรรมยถากรรม” เป็นพฤติกรรมที่ผู้พูดแสดงออกมาโดยไม่รู้ตัว มักจะแสดงออกมา
ซ้ าซากโดยไม่สื่อความหมายและเป็นพฤติกรรมเชิงลบเป็นผลเสียต่อผู้พูดโดยตรง เช่น การแลบลิ้น  
เลียริมฝีปาก  การล้วง  แคะ แกะ  เกา  หรืออาการประเภทลอกแลก เหลาะแหละ ท าให้ผู้ฟังรู้สึก
ร าคาญในท่าทาง ๕) การใช้มือประกอบการพูด   การใช้มือในการประกอบการพูดถือว่ามีความส าคัญ 
ใช้มือประกอบการอธิบายเพ่ือให้ผู้ฟังมองเห็นภาพกระจ่างขึ้น และช่วยให้เข้าใจดียิ่งขึ้นเพ่ือแสดง
ขนาด รูปร่าง ทิศทาง  ลักษณะ การเคลื่อนไหวของวัตถุ  การใช้มือเป็นการชี้เมื่อต้องการเห็นต าแหน่ง
ทิศทาง เพ่ือเรียกร้องความสนใจเป็นการเน้นย้ า เช่น ก าลังจะบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องส าคัญที่ สุด     
การใช้มือด้วยการแบมือหงาย การแบมือคว่ า  การตะแคงฝ่ามือ  และการก ามือเป็นก าปั้น เป็นการ
แสดงถึงความเป็นหนึ่งเดียว หรือ เราจะสู้ไปด้วยกัน  ในการใช้มือประกอบการพูดที่ไม่เหมาะสม    
คือ วิทยากรจะไม่ใช้นิ้วชี้หน้าผู้ฟัง เป็นการเสียมารยาท ควรใช้วิธีการผายมื อจะสุภาพและดูดีกว่า  
วิทยากรไม่ใช้ก าปั้นทุบโต๊ะ และวิทยากรไม่ใช้มือแสดงพฤติกรรมยถากรรม   ๖) การใช้เสียง เสียงเป็น
สื่อจะน าสารไปยังผู้ฟัง เสียงที่ไพเราะ  นุ่มนวล  ดังกังวาน ชัดเจน ย่อมท าให้เกิดเสน่ห์แก่ผู้ฟังได้ดีกว่า
เสียงแหบ เสียงที่ออกไม่ชัด วิทยากรจะต้องใช้เสียงดังพอเหมาะที่จะท าให้ผู้ฟังทุกคนได้ยิน มีเสียง
ชัดเจน ชัดถ้อยชัดค า  ถูกต้องตามอักขรวิธี ใช้ภาษาที่ถูกต้องตามภาษานิยม ไพเราะ ชวนฟัง  สุภาพ 
และอ่อนโยน และมีจังหวะการพูดที่เข้าใจง่าย ฟังสบาย ไม่พูดเร็วหรือช้าเกินไป ไม่พูดรัว หรือ      
การเว้นจังหวะค าที่ไม่เหมาะสม เพราะการเว้นวรรคในการพูดถือว่าเป็นศิลปะในการพูด ๗) การใช้
ไมโครโฟน  ไมโครโฟนเป็นอุปกรณ์ส่วนหนึ่งท าให้การพูดประสบความส าเร็จ เพราะจะช่วยให้ฟังชัด



 
 

๑๘๐ 

ยิ่งขึ้น กรณีท่ีผู้ฟังจ านวนมาก อยู่ในห้องประชุมที่ขนาดใหญ่ และสถานที่กว้างขวาง การใช้ไมโครโฟน
ของวิทยากรจะต้องให้เหมาะสม ด้วยการยืนหรือนั่งใกล้ไมโครโฟนให้พอเหมาะ ให้ปากอยู่ใกล้ระยะที่
พูดแล้วเสียงพอดี ปากไม่อยากห่างจากไมโครโฟนเกินไป  อย่ายืนจับมือตั้งไมโครโฟน หรือจับสาย
ไมโครโฟนหมุน  อย่าให้ไมโครโฟนบังหน้า ไม่ควรปรับไมโครโฟนสูงหรือต่ ากว่าปากท าให้เสีย
บุคลิกภาพ และไม่ควรทดสอบไมโครโฟน เช่น เคาะ  เป่า  ผิวปาก  ท าเสียงจุ๊จุ๊จุ๊ หรือพูดค าว่า ฮัล
โหล เพราะเป็นหน้าที่ของช่างควบคุมเสียง หรือพิธีกรมาทดสอบก่อน โดยวิทยากรพูดไปเลย   

๒.๔) “บุคลิกภาพของวิทยากร”  บุคลิกภาพเป็นพฤติกรรมเฉพาะตัวที่บุคคลแสดงออก
มาตามสภาพร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาและความเชื่อของแต่ละคน วิทยากรที่ดีจ าเป็นต้องมี
บุคลิกภาพที่ดี ดังนี้ ๑) วางตัวสง่าผ่าเผย  วิทยากรที่ดีจ าเป็นต้องพิจารณาจุดที่จะบรรยาย  จะใช้วิธี
ยืนบรรยายหรือนั่งบรรยาย เพ่ือเตรียมตัวยืนหรือนั่งได้เหมาะสมในต าแหน่งที่จะเสริมบุคลิกภาพของ
ตนให้ดูดี  ๒) แต่งกายดี เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือบอกว่าเป็นคนรู้กาลเทศะและมีความยิ้มแย้ม
แจ่มใส   ๓) มีอารมณ์ขัน สร้างความเป็นกันเองกับผู้อ่ืนและมีน้ าเสียงน่าฟัง มีการพูดที่น่าฟังมีจังหวะ 
ลีลา  ๔) มีจิตใจหนักแน่น ไม่หงุดหงิด ควบคุมอารมณ์ตนเองให้ได้ และใช้สายตากับผู้ฟังให้ทั่วถึง    
๕) มีท่าทางน่าศรัทธาน่าเชื่อถือและมีความปราดเปรื่องรอบรู้ ส่วนบุคลิกภาพอันไม่พึงประสงค์ส าหรับ
วิทยากรไม่ควรมี คือ เครียดเกินไป หน้าตาจริงจัง  พูดไม่ตรงประเด็น พูดยกตนเองมากเกินไป       
พูดเกินเวลาที่ก าหนด  ขณะพูดไม่มองหน้าผู้ฟัง พูดเป็นวิชาการมองเกินไป แต่งกายเกินความจ าเป็น   
ดังนั้น บุคลิกภาพเป็นการสร้างภาพลักษณ์ภายนอกและภาพลักษณ์ภายในของแต่ละบุคคลให้
ประจักษ์แก่สายตาของผู้ที่ได้พบเห็น เพราะบุคลิกภาพจะท าให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธา น่าเชื่อถือ น่า
สนทนา น าไปสู่การสร้างแรงจูงใจ กระตุ้นให้ผู้ เข้าอบรมสนใจในการเรียนรู้  บุคลิกภาพจึงมี
ความส าคัญยิ่งส าหรับการเป็นวิทยากร๑๒๘  ดังนั้น ปราชญ์ชาวฝรั่งเศลได้กล่าวไว้ว่า “ผู้ที่สูญเสีย
บุคลิกภาพ คือ ผู้ที่สูญเสียหมดทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิต” บุคลิกภาพของวิทยากรจึงมี ๒ ลักษณะ    
คือ บุคลิกภาพภายนอกและบุคลิกภาพภายใน  ตารางแสดงบุคลิกภาพภายนอกและบุคลิกภาพ
ภายในของวิทยากร ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 

                                                           
๑๒๘สมปราชญ์  อัมมะพันธ์ุ, วิทยากรต้องรู้, (กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ที่โอ.เอส. พริ้นติ้ง เฮาส์, ๒๕๔๗), 

หน้า  ๑๐๙-๑๒๗. 



 
 

๑๘๑ 

ตารางท่ี  ๒.๖  แสดงบุคลิกภาพภายนอกและบุคลิกภาพภายในของวิทยากร 
บุคลิกภาพภายนอก บุคลิกภาพภายใน 

๑) รูปร่างหน้าตา 
๒) การต่างกาย 
๓) การปรากฏตัว 
๔) กิริยาท่าทาง 
๕) การสบสายตา 
๖) การใช้น้ าเสียง 
๗) การใช้ถ้อยค าภาษา 

๑) ความเชื่อมั่นในตนเอง 
๒) ความกระตือรือร้น 
๓) ความรอบรู ้
๔) ความคิดสร้างสรรค์ 
๕) ความจริงใจ 
๖) ปฏิภาณไหวพริบและความรับผิดชอบ 
๗) ความจ าและอารมณ์ขัน๑๒๙ 

 
 

ดังนั้น การพัฒนาบุคลิกภาพเป็นการท าให้เจริญ มีหลักการที่ส าคัญ ดังนี้ ๑) การวิเคราะห์
ตนเอง (Self Analysis) เป็นการส ารวจตรวจสอบตนเองว่าสิ่งใดบกพร่องแล้วปรับปรุงแก้ไขส่งเสริม
เพ่ิมพูน ๒) การปรับปรุงตนเอง (Self Improvement) การอาศัยการวิเคราะห์ตนเองแล้วฝึกฝนตนให้
เป็นคนรู้จักเหตุผล ๓) การฝึกตนเอง (Self Training) การหมั่นฝึกฝนปฏิบัติตนเป็นประจ าให้เกิดนิสัย 
การฝึกตนเอง จะส าเร็จต้องอาศัยความจริงใจ ๔) การประเมินผล (Self Evaluation) การส ารวจ
ตรวจสอบครั้งสุดท้าย๑๓๐ 

 

๒.๒.๑๒ หลักสูตรส าหรับวิทยากร 
๒.๑) “ความหมายของหลักสูตร” หลักสูตรมีความหมาย ๗ ลักษณะ ประกอบด้วย    

๑) เป็นรายวิชาหรือเนื้อหาสาระที่สอน ๒) มวลประสบการณ์ที่โรงเรียนจัดให้แก่ผู้เรียน  ๓) กิจกรรม
การเรียนการสอน  ๔) เป็นที่สังคมคาดหมายมุ่งหวังให้เกิดขึ้น ๕) เป็นสื่อกลางหรือหรือวิถีทางจะน า
ผู้เรียนไปสู่จุดหมายปลายทาง ๖) ข้อผูกพันระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน ๗) กระบวนการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน๑๓๑  ความหมายของหลักสูตรมี ๒ ประการ คือ ๑) ความหมายในวงแคบเป็น
วิชาที่สอน และความหมายในวงกว้างเป็นมวลประสบการณ์ทั้งหลายที่จัดให้กับผู้เรียน ๑๓๒ ทาบา 

                                                           
๑๒๙นิพนธ์  ทิพย์ศรีนิมิตร, หลักการพูด, (งานส่งเสริมการผลิตต ารา: มหาวิทยาลัยทักษิณ, ๒๕๔๒), 

หน้า ๗๑-๗๒. 
๑๓๐พระมหาอดิศร  ถิรสีโล, คุณธรรมส าหรับครู, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย, 

๒๕๔๔), หน้า ๑๒๒. 
๑๓๑สงัด อุทรานันท์, พ้ืนฐานและการพัฒนาหลักสูตร, (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 

๒๕๓๒), หน้า ๑๑-๑๕. 
๑๓๒วิชัย  วงษ์ใหญ่, พัฒนาหลักสูตรและการสอน: มิติใหม่, (กรุงเทพมหานครโรงพิมพ์รุ่งเรืองธรรม, 

๒๕๒๓), หน้า ๔๕. 



 
 

๑๘๒ 

(Taba) ให้ความหมายของหลักสูตรว่า เป็นแผนส าหรับการเรียนรู้๑๓๓  จึงสรุปว่า หลักสูตรหมายถึง 
รายวิชาที่ก าหนดไว้ให้ศึกษาเพ่ือวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง หลักสูตรการฝึกอบรมเป็นการ
กล่าวถึงความเป็นมา วัตถุประสงค์  เนื้อหาวิชา  วิธีฝึกอบรม และวิธีการประเมินการฝึกอบ รม 
หลักสูตรจึงเป็นวิชา เนื้อหา สาระ และวิธีการที่จะท าให้ผู้เข้าอบรมรับการอบรมได้เกิดความรู้     
ความเข้าใจ  เกิดทัศนคติ และเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการ
ฝึกอบรม  ดังนั้นหลักสูตรการฝึกอบรมจึงเป็นโครงการฝึกอบรมและพัฒนาเป็นเสมือนกรอบที่ก าหนด
เนื้อหาวิชา วัตถุประสงค์ของแต่ละหัวข้อวิชา ตลอดถึงวิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการ
ประเมินผลการเรียนรู้เพ่ือท าให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดการเรียนรู้ เกิดทักษะ เกิดทัศนคติ และเกิด
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ก าหนดไว้  

๒.๒) “องค์ประกอบของหลักสูตร” หลักสูตรส าหรับการฝึกอบรม  วิทยากรจะต้อง
วิเคราะห์เพ่ือจะได้ทราบว่าองค์กรหรือบุคลากรที่จะเข้ารับการฝึกอบรมมีอะไรที่ต้องการให้แก้ไข    
โดยก าหนดเนื้อหาและวิธีต่างๆ ที่จะถ่ายทอดเนื้อหาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้  เกิดทักษะ  
เกิดทัศนคติ  และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  เพ่ือน าไปแก้ปัญหาที่ได้จากการวิเคราะห์ความจ าเป็น
ในการฝึกอบรม  นั่นคือผลที่ได้จากการฝึกอบรม  ดังนั้นหลักสูตรการฝึกอบรมจึงควรมีองค์ประกอบ  
ดังนี้ ๑) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  ซึ่งก าหนดขึ้นสอดคล้องกับความต้องการที่ได้จากการวิเคราะห์หา
ความจ าเป็นในการฝึกอบรม  หรือจากที่องค์กรหรือหน่วยงานต้องการแก้ไข  ๒) เนื้อหาวิชาทั้งหมด   
ที่จะใช้ส าหรับการฝึกอบรมที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมควรเรียนรู้โดยก าหนดเป็นหัวข้อใหญ่ๆ  หรือหมวด
วิชาต่างๆ  ๓) รายวิชาในแต่ละหมวดวิชา  ซึ่งแยกย่อยออกมาให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นว่าจะมีขอบข่ายของ
เนื้อหาอย่างไรบ้าง  พร้อมกับก าหนดวัตถุประสงค์  ควรเขียนให้เป็นวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม       
ที่สามารถประเมินผลได้ง่าย  ๔) เทคนิคหรือวิธีการต่าง ๆ  ที่ใช้ในการฝึกอบรม  เช่นการบรรยาย  
การอภิปราย  การเล่มเกม  การท ากิจกรรม  รวมถึงการใช้สื่อและเทคโนโลยีประกอบการสอน           
๕) ระยะเวลาที่ใช้ฝึกอบรมในแต่ละรายวิชา  ซึ่งจะไม่เท่ากัน  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความส าคัญในแต่ละ
หัวข้อ  เช่น  วิชา ก. ๒  ชั่วโมง  วิชา ข. ๓  ชั่วโมง  ๖)ตารางการฝึกอบรมหรือก าหนดการฝึกอบรม  
มีลักษณะคล้ายตารางสอน  เพราะมีการก าหนดวัน  เวลา เนื้อหาวิชา  และอาจระบุชื่อวิทยากรแต่ละ
วิชาไว้ด้วย   หลักสูตรของการฝึกอบรมมีองค์ประกอบที่ส าคัญคือ  OLE O: Objective วัตถุประสงค์
ของหลักสูตรต้องชัดเจนและสามารถปฏิบัติให้บรรลุได้หรือสามารถอบรมได้ โดยเน้นความรู้       
ความคิดเห็นและความสามารถ L: Learning Experience ประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจะต้องมี
ค่าใช้จ่ายน้อยแต่มีผลสัมฤทธิ์สูง E: Evaluation การประเมินผลที่เน้นประสิทธิภาพประสิทธิผล   

                                                           
๑๓๓Taba H., Curriculum Development Theory and Practice,  (New York: Harcourt, 

Brace World, NIC,1962) p.11. 



 
 

๑๘๓ 

ลักษณะที่ดีของหลักสูตรการฝึกอบรม  ในการจัดหรือพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม  
หลักสูตรที่ดีควรมีลักษณะดังนี้ ๑) เนื้อหาสาระของหลักสูตรครอบคลุมและตอบสนองวัตถุประสงค์
ของการฝึกอบรม  เช่นหลักสูตรระดับปฏิบัติการต้องการเพ่ิมสมรรถภาพในการขายแก่พนักงาน    
หลังการฝึกอบรมแล้ว  พนักงานขายสามารถเพ่ิมยอดขายได้มากขึ้น  ๒) เนื้อหาสาระในหลักสูตรมี
ส่วนในการเสริมสร้างทางด้านคุณธรรม  จริยธรรม  ให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความรู้สึกที่ดี  มีน้ าใจ  
ขยันและซื่อสัตย์ต่อองค์กร   ๓) เนื้อหาในหลักสูตรการฝึกอบรมจะต้องกระชับ  แต่จะต้องมีส่วนที่
ยืดหยุ่น  เปิดโอกาสให้มีการปรับเปลี่ยนข้อมูลและเรื่องที่ทันสมัย  ๔) หัวข้อเรื่องและเนื้อหาของ
หลักสูตรเหมาะสมกับระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม  ๕) หัวข้อเรื่องและเนื้อหาของหลักสูตรมีความ
เป็นเอกภาพและกลมกลืนกัน เช่น เทคนิคการเพ่ิมประสิทธิภาพการขาย  เนื้อหาจะต้องเป็นเรื่อง
เกี่ยวกับการขายที่จัดไว้อย่างเหมาะสมที่จะก่อให้เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ 

๒.๓) “ประเภทของหลักสูตรการฝึกอบรม” ประเภทหลักสูตรตามวัตถุประสงค์ของการ
ฝึกอบรม แบ่งออก ๓ ด้าน คือ ๑) พุทธพิสัย (Cognitive) เป็นวัตถุประสงค์ที่รวมถึงการเรียนรู้
ทางด้านความรู้ความคิดและการแก้ปัญหา คือ ความจ า ความเข้าใจ การน าไปใช้ การวิเคราะห์    
การสังเคราะห์ และการประเมินผล  ๒) จิตพิสัย (Affective Domain) เป็นวัตถุประสงค์ที่รวมการ
เรียนรู้ทางด้าน ทัศนคติ ค่านิยม ความสนใจ ความซาบซึ้ง คือ การรับรู้ การสนองตอบ การสร้าง
ค่านิยม การจัดรวบรวม  การพัฒนาคุณลักษณะ ๓) ทักษะพิสัย (Psychomotor Domain)         
เป็นวัตถุประสงค์ที่รวมถึงการเรียนรู้ทางด้านทักษะในการเคลื่อนไหวและการใช้อวัยวะต่างๆ ของ
ร่างกาย เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการกระท า ส่วนการจัดฝึกอบรมในปัจจุบันได้จัดหลักสูตร
การฝึกอบรมเป็นประเภทของหลักสูตร แบ่งออก ๒ ประเภทคือ     

๑) จ าแนกตามระดับหรือประเภทบุคคลในองค์กร  ได้แก่  หลักสูตรระดับผู้บริหารจะ
เน้นความรู้เกี่ยวกับการบริหารงาน  ด้านทักษะ เทคนิควิธีที่ใช้ ได้แก่  การแสดงบทบาทสมมุติ     
(Role Playing) วิธีการเรียนรู้จากพฤติกรรมที่เป็นจริง (Behavior Modeling) การสอนแนะ 
(Coaching) วิธีการฝึกอบรมในงาน (on the job training) และหลักสูตรระดับผู้ปฏิบัติการ จะเน้น
ความรู้ในการท างานเฉพาะทาง ด้านทักษะจะเน้นทักษะในเนื้องานอาชีพ (Technical Skill)       
ส่วนเทคนิควิธีที่ใช้ฝึกอบรมจะเน้นสาธิตการปฏิบัติตามใบงาน (off the job) การปฏิบัติงานจริง    
(on the job)  

๒) จ าแนกหลักสูตรตามวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม ได้แก่  หลักสูตรการเลื่อน
ต าแหน่ง  เป็นหลักสูตรเตรียมผู้บริหารเพ่ือให้ผู้จะเข้าด ารงต าแหน่งมีความพร้อม และสามารถ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ได้ หลักสูตรประเภทนี้ไม่ต้องด าเนินการหาความจ าเป็นในการฝึกอบรมเพราะ
วัตถุประสงค์จะก าหนดไว้ชัดเจน  หลักสูตรเสริมสมรรถภาพ เป็นหลักสูตรที่จัดได้ทั้งผู้บริหารและ    
ผู้ปฏิบัติการ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมได้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านที่รับผิดชอบดีขึ้น  



 
 

๑๘๔ 

หลักสูตรประเภทนี้ต้องด าเนินการหาความจ าเป็นในการฝึกอบรม ซึ่งมีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ฝึกอบรม การจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้เหมาะสมกับบุคลากรในองค์กรจะต้องค านึงถึงสัดส่วนระหว่าง
การให้ความรู้ ทักษะทางทฤษฎีกับการปฏิบัติ การเลือกเนื้อหา การจัดชั่วโมง และการจัดกิจกรรมเพ่ือ
วิทยากรจะได้น าไปเป็นข้อมูลส าหรับการถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เรียนได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 

๒.๔) “การพัฒนาหลักสูตร”  การพัฒนาหลักสูตรมีแนวทางในการพัฒนาด้วยวิธีการ
ต่างๆ ดังนี้  ๑) ยึดตามนโยบายขององค์กรเป็นหลัก ๒) ยึดต าราเป็นหลักหรือทฤษฏีของชาว
ต่างประเทศ ๓) ยึดปัญหาขององค์กรหน่วยงานเป็นหลัก ๔) ยึดผู้เข้าอบรมเป็นหลัก ซึ่งถือว่าเป็นสิ่ง
ส าคัญที่สุดของการอบรมที่ต้องอาศัยหลักผสมผสานความกลมกลืนเป็นส าคัญ เน้นการพัฒนาความรู้ 
ทัศนคติ  ความสามารถเป็นส าคัญ การพัฒนาหลักสูตรเป็นการแสวงหาวิธีการสร้างหลักสูตรที่มีความ
สมบูรณ์ เพ่ือน ามาจัดฝึกอบรมแล้วจะท าให้ผู้เข้าอบรมเกิดการเรียนรู้ บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่วาง
ไว้ การพัฒนาหลักสูตรมี ๖  ขั้นตอน ดังนี้ ๑) “ส ารวจความจ าเป็นในการฝึกอบรม”  หมายถึง สิ่งที่
แก้ไขได้ด้วยการฝึกอบรมประกอบปัญหา คือ ความแตกต่างระหว่างสภาพที่เกิดขึ้นจริงกับสภาพที่
ต้องการ เป็นปัญหาที่เกิดจากความรู้ความสามารถของบุคคลและปัญหาที่เกิดจากวัสดุอุปกรณ์  
ปัญหาจากเกิดจากวัสดุอุปกรณ์ไม่ต้องแก้ด้วยการฝึกอบรม เพราะใช้วิธีการจัดซื้อได้ แต่ปัญหาที่เกิด
จากความรู้ความสามารถของบุคคล จ าเป็นต้องแก้ด้วยการจัดฝึกอบรม  ๒) “ก าหนดวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร”   การก าหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเป็นการก าหนดเป้าหมายหรือความต้องการที่
จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เข้าอบรม วัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีความส าคัญ คือ ท าให้ผู้เข้า
อบรมทราบว่าหลักสูตรนี้ต้องการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเรื่องอะไร  ท าให้วิทยากรเลือกเทคนิควิธีการ
ฝึกอบรมที่เหมาะสม  ท าให้สามารถก าหนดวิชา เนื้อหาสาระระยะเวลาได้เหมาะสม สอดคล้องกับ
ความจ าเป็นในการฝึกอบรมอย่างแท้จริง และท าให้เจ้าหน้าที่จัดการฝึกอบรมใช้เป็นแนวทางในการ
ประเมินผลการฝึกอบรมได้   

ดังนั้น การก าหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตรจะก าหนดเป็น ๓ ระยะ คือ “วัตถุประสงค์
ของหลักสูตร วัตถุประสงค์ของหมวดวิชา  และวัตถุประสงค์ของรายวิชา” ๓) “เลือกเนื้อหาหรือ
วิเคราะห์เนื้อหา” ค าว่า เนื้อหาวิชา (Content) หมายถึง เนื้อหาสาระ  ความรู้  ประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่ผู้เข้าอบรมควรได้รับจากการฝึกอบรม จะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ จึงต้องมีการจัด
เนื้อหาวิชา เช่น เนื้อหาสาระที่ผู้เข้าอบรมต้องรู้เพ่ือเป็นพ้ืนฐาน เนื้อหาสาระที่พัฒนาสมรรถภาพ  
และเนื้อหาสาระที่เสริมการปฏิบัติงานที่มีอยู่ในความรับผิดชอบ หลักเกณฑ์ในการเลือกเนื้อหาวิชา 
เช่น จะต้องตอบสนองวัตถุประสงค์ในการอบรม มีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียน สอดคล้องกับความเป็นจริงในการท างาน   การจัดล าดับเนื้อหา  ต้องมีการจัดเนื้อหาจากง่าย
ไปหายาก เนื้อหาล าดับของกาลเวลา จัดเนื้อหาตามความจ าเป็นของผู้เรียน  และการก าหนดชั่วโมง



 
 

๑๘๕ 

ของเนื้อหาในหลักสูตร เช่น  น าหลักสูตรที่ก าหนดจ านวนชั่วโมงแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นแล้ว
น ามาปรับปรุง ใช้วิธีการทดลอง (try-out) ด้วยการน าหลักสูตรที่ผู้จัดฝึกอบรมจัดท าไปใช้ในการ
ฝึกอบรมรุ่นแรกแล้วสังเกตเกี่ยวกับการใช้เวลาของวิทยากรกับผลการประเมินหลังการอบรมด้วย
แบบสอบถาม จะท าให้ได้ข้อมูลมาใช้ปรับจ านวนชั่วโมงของเนื้อหาวิชาให้ เหมาะสมยิ่ งขึ้น             
๔) “ก าหนดวิธีการฝึกอบรม”  วิธีการอบรมเป็นกระบวนการที่จะน าเอาเนื้อหาวิชาไปถ่ายทอดให้แก่
ผู้เข้าอบรมด้วยวิธีการต่างๆ เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการ
ฝึกอบรม อาจจะใช้วิธีการบรรยาย อภิปราย  ๕) “น าหลักสูตรไปใช้” วิทยากรทดลองน าเอา
หลักสูตรไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างใน ๓ ระดับ คือ กลุ่มเล็ก เพ่ือศึกษาความชัดเจนของเนื้อหา 
แล้วน ามาปรับปรุงเนื้อหา กลุ่มขนาดกลางเพ่ือศึกษาวิธีการ เนื้อหาแล้วน ามาปรับปรุง  กลุ่มขนาด
ใหญ่เพ่ือศึกษาวิธีการเนื้อหาและผลที่เกิดขึ้นแล้วน ามาปรับปรุง  ๖)“ประเมินผลหลักสูตร” หลังจาก
ที่หลักสูตรไปทดลองใช้แล้ว จ าเป็นจะต้องประเมินผลว่าหลักสูตรมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิผลตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด เพื่อจะได้หาทางปรับปรุงหลักสูตรให้มีประสิทธิผลที่
ดีที่สุด โดยอาศัยขั้นตอนทั้ง๖ ของการพัฒนาหลักสูตรนี้เป็นแนวทางการปรับปรุงก่อนจะน าหลักสูตร
ไปใช้จริง 

๒.๕) “หลักสูตรและแผนการฝึกอบรม”  การสร้างหลักสูตรฝึกอบรมควรค านึง 
ดังต่อไปนี้ ๑) หลักสูตรที่เขียนขึ้นมานั้นต้องเป็นสิ่งที่จ าเป็นจ าเป็นจริงๆ ๒) ต้องมีวัตถุประสงค์ที่
ชัดเจน หลังการอบรมแล้วต้องการให้เกิดอะไร มีการเปลี่ยนแปลงอะไร ต้องเขียนจากความเข้าใจ
จริงๆ ว่ากระบวนการเรียนรู้จะท าให้เกิดได้และสามารถวัดผลการเรียนรู้ว่าเกิดการเรียนรู้ขึ้นมาจริง   
๓) เนื้อหาของหลักสูตรการฝึกอบรมจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร วิทยากรกับ
ผู้จัดการอบรมต้องมีการประชุ่มร่างหลักสูตรร่วมกัน เพ่ือจะได้ทราบถึงปัญหาและวัตถุประสงค์จริงๆ 
ของการฝึกอบรม  ๔) วิทยากรกับวิธีการฝึกอบรม วิทยากรต้องทราบความต้องการของผู้จัดฝึกอบรม
ว่าต้องการให้วิทยากรเข้าไปแก้ปัญหาอะไร วิทยากรจะต้องเตรียมเนื้อหาและวิธีการฝึกอบรมให้
สอดคล้องกับความต้องการของการจัดฝึกอบรม  วิทยากรจึงต้องมีแผนการฝึกอบรม หรือแผนการ
สอน แผนการสอนหมายถึง  การจัดเนื้อหาสาระและประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรที่ก าหนดไว้
และมีลักษณะกลมกลืนกันสามารถสอนให้สัมพันธ์กันได้มารวมกันเป็นหน่วยเดียว ส าหรับการ
ฝึกอบรมวิทยากรก็ดัดแปลงแผนการสอนเป็นแผนการฝึกอบรม รูปแบบของแผนการสอน
ประกอบด้วย ๑) การคิดรวบยอดหรือหลักการ หมายถึง หลักวิชาความรู้หรือแนวทางส าคัญซึ่งจะ
น าไปสู่จุดมุ่งประสงค์การเรียนรู้ และจะช่วยในการก าหนดเนื้อหาหรือรายละเอียดของหลักสูตร      
๒) จุดประสงค์หรือวัตถุประสงค์การเรียนรู้เฉพาะของแต่ละแผนการสอนที่ก าหนดขึ้น โดยก าหนดไว้
เป็นวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่สามารถวัดผลได้  ๓) คุณสมบัติที่ต้องการเน้นแต่ละแผนได้มาจาก
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร ๔) เนื้อหาเป็นหัวข้อหรือเค้าโครงเรื่องที่จัดให้ผู้ เข้าอบรมได้เรียนรู้ ควร



 
 

๑๘๖ 

ค านึงถึงจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ ๕) กิจกรรมแผนการสอนเสนอแนะ ๓ ลักษณะ คือ กิจกรรมน าเข้าสู่
บทเรียน กิจกรรมหลัก  และกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์  ๖) สื่อการเรียนการสอน เป็นเครื่องมือ
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่จะช่วยสนับสนุนให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดประสบการณ์ เร้าความสนใจของผู้เรียน 
ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว ๗) การวัดผลเป็นหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เข้าอบรมว่า
บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ การวัดมีหลายวิธี เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์  การออกแบบสอบถาม๑๓๔  
การพัฒนาหลักสูตรตามทฤษฎีของเซย์เลอร์ ต้องพิจารณาถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ส่วนใหญ่
ได้รับอิทธิพลจาก “แรงผลักดันจากภายนอก” เช่น ข้อบังคับตามกฎหมาย งานวิจัยปัจจุบัน  ความรู้
ด้านวิชาชีพกลุ่มสนใจ และ“จากฐานของหลักสูตร”เช่น สังคม ผู้เรียน ความรู้  โดยการออกแบบ
หลักสูตรพิจารณาอยู่ ๕ แบบ คือ ๑) การออกแบบเน้นเนื้อหาวิชาการแก้ปัญหา ๒) การออกแบบเน้น
ความสามารถและเน้นวัตถุประสงค์  ๓) การออกแบบเน้นคุณลักษณะความเป็นมนุษย์ กระบวนการ 
ความรู้สึก  อารมณ์ และค่านิยมของผู้เรียนด้านสุนทรียภาพ  ๔) การออกแบบเน้นหน้าที่และกิจกรรม
ทางสังคม เน้นความต้องการทางสังคมเป็นหลัก  ๕) การออกแบบเน้นความต้องการและกิจกรรมแต่
ละบุคคล เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ในการเรียนรู้๑๓๕   

การพัฒนาหลักสูตรตามเซเลอร์และอเล็กซานเดอร์ (Saylor and Alexander)            
ให้ความหมายของการพัฒนาหลักสูตรว่า เป็นการจัดท าหลักสูตรเดิมที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น หรือเป็นการ
ท าหลักสูตรใหม่โดยไม่มีหลักสูตรอยู่ก่อน พัฒนาเป็นการท าให้ดีขึ้นหรือท าให้สมบูรณ์ขึ้น ความหมาย
ชัดเจนคือ การท าหลักสูตรที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นหรือสมบูรณ์ขึ้น และเป็นการสร้างหลักสูตรขึ้นมาใหม่
โดยไม่มีหลักสูตรเดิมเป็นพ้ืนฐานอยู่ก่อน๑๓๖ การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมถือว่ามีความส าคัญ 
หลักสูตรฝึกอบรมเป็นการประมวลความรู้ประสบการณ์ที่หน่วยงานจัดฝึกอบรมจัดให้กับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกอบรมที่สมบูรณ์จะครอบคลุม ๓ ด้าน คือ ความรู้  (Knowledge)         
ด้านทัศนคติ (Attitude) และด้านทักษะ (Skill) การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมประกอบ  ดังนี้          

๑) ศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการขององค์กร 
๒) ศึกษากลุ่มเป้าหมายของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
๓) ศึกษาหลักการ จุดประสงค์ โครงสร้างเนื้อหา 
๔) ศึกษาวิเคราะห์ความพร้อมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

                                                           
๑๓๔สมปราชญ์  อัมมะพันธ์ุ, วิทยากรต้องรู้, (กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ที่โอ.เอส. พริ้นติ้ง เฮาส์, ๒๕๔๗),  

หน้า ๗๙-๙๐. 
๑๓๕สุนทร  โคตรบรรเทา, การพัฒนาหลักสูตรและการน าไปใช้, (กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ทีส่ านักพิมพ์

ปัญญาชน, ๒๕๕๓),  หน้า ๔๒-๔๓. 
๑๓๖Saylor, J.G  Alexander, W.M., Planning Curriculum for School, (New York: Holt, 

Rinehart and Winston, 1974), p.86 



 
 

๑๘๗ 

๕) ศึกษาเนื้อหาสาระท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
๖) อภิปรายกับนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ 
๗) แบ่งเนื้อหาสาระออกเป็นหน่วยการเรียนให้เหมาะสม 
๘) ก าหนดวัตถุประสงค์บ่งชี้กิจกรรม 
๙) ก าหนดกิจกรรม เทคนิควิธีการฝึกอบรม 
๑๐) ทดลองการใช้หลักสูตร 
๑๑) น าผลการทดลองมาปรับปรุงแก้ไข 
๑๒) ประเมินผลเพื่อตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่  ๒.๑๑ กรอบแนวคิดกระบวนการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม๑๓๗ 

 

                                                           
๑๓๗นิรันดร์   จุลทรัพย์, กลุ่มสัมพันธ์ส าหรับการฝึกอบรม, (สงขลา : พิมพ์ที่ บริษัทน าศิลป์โฆษณา 

จ ากัด, ๒๕๕๑), หน้า ๓๑-๓๓. 

ศึกษากลุม่เป้าหมาย 

แนวคิดเกี่ยวกับ
ปรัชญาหลักสูตร 

แนวคิดตามต้องการ
และความคาดหวัง 

กระบวนการ 
พัฒนาหลักสูตร 

ข้อมูลย้อนกลับ 

กลั่นกรอง 

วิเคราะหจ์ุดประสงค์
และขอบข่ายเนื้อหา 

วิเคราะหเ์นื้อหาสาระ 

ตรวจสอบ 

ก าหนดหน่วยการ
เรียนและจุดประสงค ์

พิจารณากจิกรรม 
เทคนิควิธีการ

ฝึกอบรม 

ทดลองใช้ 

ปรับปรุงแก้ไข 

กระบวนการ 
พัฒนาหลักสูตร 



 
 

๑๘๘ 

ดังนั้น “หลักสูตรการฝึกอบรมนับเป็นหัวใจของการฝึกอบรม” เพราะหลักสูตรการ
อบรมจะเป็นเครื่องชี้ให้เห็นแนวทางที่จะพัฒนาบุคคลไปทิศทางไหนเน้นสาขาวิชาอะไร เป็นเสมือน
แผนปฏิบัติงานของผู้สอนหรือวิทยากรในการบรรยายที่จะก าหนดความมุ่งหมาย หัวข้อวิชา เนื้อหา  
วิธีการที่จะใช้ในการฝึกอบรม หลักสูตรเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมตาม
สภาพการณ์ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม หลักสูตรที่ดีต้องสร้างขึ้นจากการวิเคราะห์ 
หาความจ าเป็นในการฝึกอบรมเฉพาะกลุ่มผู้ เข้ารับการอบรม หลักสูตรฝึกอบรมที่ดีควรมีการ
ประเมินผลเพ่ือการพัฒนาหลักสูตร ในการท าหลักสูตรควรมีความรู้ความเข้าใจ ควรศึกษาหลายๆ 
ด้าน เช่น ด้านปรัชญา ความมุ่งหมาย เนื้อหาวิชา สภาพปัญหา  ประสบการณ์ จะช่วยให้การท าจัด
หลักสูตรได้ผลดียิ่งขึ้น ผู้ท าหลักสูตรจึงต้องมีความรู้เกี่ยวกับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ปรัชญาในการอบรม
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ความรู้ ในเรื่องเนื้อหาวิชาโดยศึกษาจากผู้รู้ และวิทยากร  
กระบวนการสร้างและการพัฒนาหลักสูตรโดยการยึดถือตามหลัก ดังนี้ ๑) การก าหนดความมุ่งหมาย 
นโยบายของหลักสูตร เป็นการก าหนดพฤติกรรมที่เราต้องการเปลี่ยนแปลงผู้เข้ารับการอบรม        
๒) การบรรจุวิชาต่างๆลงในหลักสูตร เลือกวิชา  จัดเนื้อหา วิทยากร  กิจกรรม เทคนิควิธี           
การฝึกอบรม ที่จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจนบรรลุตามวัตถุประสงค์       
๓) การน าหลักสูตรไปด าเนินการหรือบริหารหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล       
๔) การประเมินผลหลักสูตรเพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไขในด้านต่างๆ ด้านเนื้อหาล าดับขั้นตอน          
การถ่ายทอดวิทยากร  เทคนิคที่ใช้การฝึกปฏิบัติน ามาแก้ไขเป็นวงจรของการพัฒนาหลักสูตร 
หลักสูตรจะได้รับการพัฒนาขึ้นแข็งแกร่งขึ้นมีประสิทธิภาพสูงขึ้น  การจัดสร้างหลักสูตร ก าหนด
หัวข้อเนื้อหาวิชาเป็นการบอกถึงวัตถุประสงค์ในการสอนวิชา แนวการสอน เนื้อหาวิชา วิธีการสอน 
เพ่ือให้วิทยากรได้ทราบ เพ่ือจะได้สอนไปตามแนวของผู้สร้างหลักสูตร เพราะว่าแม้จะมีวิช าเดียว     
แต่วิทยากรต่างกันก็จะสอนต่างกัน เพ่ือให้วิทยากรได้สอนอยู่ในแนวเนื้อหาเดียวกัน ตัวอย่าง 
รายละเอียดหัวข้อวิชาการสัมมนาหลักสูตร “วิทยากรผู้บรรยาย” โดยแบ่งออกเป็นหมวด ดังนี้ 

ก.หมวดความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการฝึกอบรม 
ข.หมวดการเป็นวิทยากรผู้บรรยาย 
ค.หมวดเทคนิคการฝึกอบรม 
ง.หมวดเบ็ดเตล็ด 
จ.หมวดทัศนศึกษาดูงาน 

ยกตัวอย่าง ก.หมวดความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการฝึกอบรม 
๑.การสร้างบรรยากาศ/การใช้เทคนิคฝึกอบรม  ๓  ชั่วโมง 



 
 

๑๘๙ 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้วิทยากรผู้บรรยายได้ทราบและเข้าใจวิธีการสร้างบรรยากาศ
ในขณะฝึกอบรมและการใช้เทคนิคฝึกอบรมในลักษณะของการประชุมกลุ่มที่จ าเป็นและ
ง่ายต่อการน ามาใช้ประกอบการบรรยายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
แนวการสัมมนา :  ๑.ความหมายและความส าคัญในการสร้างบรรยากาศ 

๒.กิจกรรมการสร้างบรรยากาศในการฝึกอบรม 
 ๓.ความส าคัญในการใช้เทคนิคฝึกอบรม 
๔.เทคนิคฝึกอบรมในรูปของการประชุมกลุ่ม 

วิธีด าเนินการ :  การบรรยายและทดลองฝึกปฏิบัติ 
 
ยกตัวอย่าง ข.หมวดการเป็นวิทยากรผู้บรรยาย 

๑.หน้าที่และบทบาทของวิทยากรผู้บรรยาย  ๓  ชั่วโมง 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้วิทยากรผู้บรรยายได้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับภาระหน้าที่
และบทบาทของตนเองที่มีต่อความส าเร็จของงานฝึกอบรม อันจะท าให้สามารถแสดง
บทบาทท่ีถูกต้องในฐานะเป็นวิทยากรผู้บรรยายในการฝึกอบรม 
แนวการสัมมนา :  ๑.ความส าคัญของวิทยากรผู้บรรยายที่มีต่อความส าเร็จ 
   ๒.คุณสมบัติของวิทยากรผู้บรรยายที่ดี 
   ๓.ภาระหน้าที่ของวิทยากรก่อนระหว่างหลังฝึกอบรม 
   ๔.ประสบการณ์น่าสนใจในการเป็นวิทยากรผู้บรรยาย 
วิธีด าเนินการ :  การบรรยายและน าอภิปราย๑๓๘ 

ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นการประมวลความรู้และประสบการณ์ที่
หน่วยงานจัดฝึกอบรมจัดให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรมจะสมบูรณ์ต้องมี ๓ ประการ 
คือ ๑) ด้านความรู้ (Knowledge)   ๒) ทัศนคติ (Attitude)  ๓) ด้านทักษะ (Skill) จึงมีกรอบแนวคิด
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม๑๓๙ 
 

๒.๒.๑๓ การวัดผลประเมินผลส าหรับวิทยากร 
การวัดผลและการประเมิน เป็นขั้นสุดท้ายของการฝึกอบรมจัดเป็นขั้นตอนที่ส าคัญที่สุด

ขั้นหนึ่งของกระบวนการฝึกอบรม เพราะเป็นส่วนที่จะท าให้ผู้เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมทุกๆ ฝ่าย 
ได้รับทราบผลการด าเนินการทั้งหมด ผู้จัดการฝึกอบรมจะได้ทราบว่าการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร
                                                           

๑๓๘วิจิตร  อาวะกุล, การฝึกอบรมคู่มือฝึกอบรมและพัฒนาบุคคล, (กรุงเทพมหานคร: ศูนย์หนังสือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๐),หน้า ๑๓๙-๑๔๗. 

๑๓๙นิรันดร์   จุลทรัพย์, กลุ่มสัมพันธ์ส าหรับการฝึกอบรม, (สงขลา: บริษัทน าศิลป์โฆษณา จ ากัด, 
๒๕๕๑),หน้า ๓๑. 



 
 

๑๙๐ 

ประสบผลดีหรือไม่อย่างไร ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใดและมีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมไปในทางที่ดีตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฝึกอบรมที่ก าหนด การประเมินผลใน
การการฝึกอบรมนั้น จึงมิใช่การตรวจตราเพ่ือจับผิด แต่การประเมินผลเป็นกระบวนการติดตาม 
สังเกตเพ่ือปรับปรุง ซ่อมเสริม แก้ไขปรับปรุง การจัดการฝึกอบรม ให้การฝึกอบรมบรรลุวัตถุประสงค์
มีประสิทธิภาพ 

๒.๑) “ความหมายการวัดผลและการประเมิน”  ค าว่า การประเมินผลการฝึกอบรม
(Evaluation in Training) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ดุลยพินิจหรือค่านิยมในการพิจารณาตัดสิน
คุณค่า ความเหมาะสม ความคุ้มค่าหรือสัมฤทธิผลของโครงการฝึกอบรมว่าสามารถบรรลุผลส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ เพ่ือต้องการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เข้ารับอบรมใน ๓ ลักษณะ คือ 
ความรู้ ทักษะ และทัศนคติ การประเมิน (Evaluation) จึงเป็นกระบวนการพิจารณา วินิจฉัย เพ่ือให้
ทราบว่าการกระท า กิจกรรม ที่เราได้ท าไปนั้นเกิดผลอย่างไร โดยการสังเกตเก็บข้อมูล 

๒.๒) “ประเภทของการประเมินผล”  การประเมินผลการฝึกอบรมเป็นสิ่งจ าเป็นและ
ส าคัญอย่างประเภทของการวัดผลและการประเมินยิ่งเพราะเป็นกระบวนการขั้นสุดท้ายของการ
ฝึกอบรม เพื่อจะได้ทราบว่าผลการอบรมนั้นเป็นอย่างไร ผู้เข้าอบรมได้รับอะไรบ้าง มีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมในการท างานหรือไม่ คุ้มค่ากับการจัดการฝึกอบรมหรือไม่ เพ่ือจะได้ข้อมูลไปรายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา และแก้ไขปรับปรุงวิธีการฝึกอบรมให้ดีขึ้นต่อไป ประเภทของการวัดผลและการ
ประเมินแบ่งออก ๔ ประเภท คือ   

๑) “การประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรม”  สิ่งที่ต้องประเมินผลส าหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม คือ การเรียนรู้ ว่าผู้เข้าอบรมเรียนรู้สิ่งใดจึงควรมีการทดสอบก่อนและหลังการอบรม  
ปฏิกิริยาของผู้เข้าอบรมมีทัศนคติมีความพึงพอใจในการอบรม เช่น วิทยากร เนื้อหาวิชา วิธีการ
ถ่ายทอด  โสตทัศนูปกรณ์ การด าเนินการ พฤติกรรมผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีการเปลี่ยนแปลงไป
ในทางที่ดีขึ้นหรือไม่ โดยการสังเกตการณ์ในพ้ืนที่หรือการใช้แบบสอบถาม  และผลลัพธ์ผลกระทบที่
เกิดขึ้นต่อองค์กร หลังจากการอบรมผู้ผ่านการอบรมได้น าความรู้ไปใช้ก่อให้เกิดผลดีได้อย่างไร      
และการประเมินผลการฝึกอบรมแบบ RLPR คือ R : Reaction Evaluation เป็นการประเมินผล
ปฏิกิริยาทั่วไป เช่น ประเมินวิทยากร  ห้องอบรม  อาหารว่าง เครื่องดื่ม  L : Learning Evaluation 
เป็นการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เข้าอบรม เป็นการประเมินผลที่มีการทดสอบเน้นเอกสาร          
P : Performance  Evaluation  เป็นการประเมินผู้เข้าอบรมเมื่ออบรมไปแล้ว เพ่ือดูว่าน าความรู้ไป
ใช้หรือไม่ ความรู้นั้นยังอยู่หรือไม่ R : Result  or  Impact  Evaluation เป็นการประเมินผลลัพธ์ 
และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการที่เข้าอบรมกลับไปปฏิบัติหน้าที่การท างาน  ซึ่งวิธีการในการประเมิน
และติดตามผลการฝึกอบรมนั้น สามารถกระท าได้ได้หลายวิธี คือ คณะบุคคล ได้แก่  กลุ่มที่จัดตั้งขึ้น
เพ่ือท าหน้าที่ประเมินโครงการเป็นผู้ที่เก่ียวข้องกับโครงการ   คนอ่ืนได้แก่บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น



 
 

๑๙๑ 

เพ่ือท าหน้าที่ประเมินผล ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกไม่เกี่ยวข้องกับโครงการ  ตนเองโดยให้ผู้เข้าอบรม
ประเมินตนเองถึงผลสัมฤทธิ์ที่เขาได้รับ ซึ่งถือว่าเป็นวิธีการที่ดีท่ีสุด  

๒) “การประเมินผลวิทยากร”  วิทยากรเป็นตัวจักรส าคัญที่จะท าให้ผู้เข้าอบรมเกิดการ
เรียนรู้ เกิดทักษะ  เกิดทัศนคติที่ดี และเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การประเมินผลวิทยากรจึงมี
ความจ าเป็นมากควรพิจารณาถึงคุณสมบัติของวิทยากร ดังนี้ ๑) บุคลิกภาพ วิทยากรต้องมีบุคลิกภาพ
ดี เพื่อสร้างศรัทธาและความเชื่อถือเป็นเบื้องต้น   ๒) ความรู้ วิทยากรต้องรู้จริงและมีความแม่นย าใน
เนื้อหาวิชา  ๓) ความสามารถ วิทยากรต้องน าเสนอและถ่ายทอดความรู้ มีศิลปะในการถ่ายทอด
หลายวิธี การสร้างบรรยากาศ  การใช้สื่อประกอบการสอน  การใช้กิจกรรมในการอบรม  ๔) มนุษย
สัมพันธ์  วิทยากรต้องสร้างแรงจูงใจเพ่ือสร้างความร่วมมือกับผู้เข้าอบรม ดังนั้น การประเมินผล
วิทยากรเป็นประโยชน์ต่อวิทยากรเอง เพราะวิทยากรจะได้ข้อมูลเพ่ือปรับปรุงตนเอง วิทยากรจะต้อง
สามารถท าให้ผู้เข้าอบรมเกิดการเรียนตามวัตถุประสงค์ หากไม่บรรลุวิทยากรต้องหาวิธีการปรับปรุง
แก้ไขให้บรรลุผล 

ประเด็นที่จะใช้พิจารณาในการวิเคราะห์การฝึกปฏิบัติเป็นวิทยากร ประกอบด้วย 
“แผนการสอน  การด าเนินการอย่างมีแบบแผน การแสดงออก การสื่อความหมายกับกลุ่ม         
เสียง   การพูด  ความเชื่อมั่นตนเอง  การกระตือรือร้น  การเคลื่อนไหวร่างกาย  ล าดับขั้นตอน     
การอธิบาย   ทัศนคติ  การน าเข้าสู่บทเรียน  การดูแลจัดห้องอบรม การสรุป อุปกรณ์การฝึกอบรม 
การตรวจสอบความไม่เข้าใจของผู้เข้าอบรม  เทคนิคการใช้ค าถาม  การมีส่วนร่วมของผู้เข้าอบรม 
การสาธิต  การท าแบบฝึกหัด  เทคนิควิธีการสอน” ซึ่งตัวอย่างแบบประเมินการน าเสนอของวิทยากร 
แบ่งออก ๔ หัวข้อ คือ ๑) เนื้อหาสาระส าคัญในการบรรยาย  ๒) การจัดระเบียบการบรรยาย         
๓) สื่อการสอนหรือโสตทัศน์  ๔) วิธีการบรรยายหรือการถ่ายทอดความรู้  

๓) “การประเมินโครงการอบรม”  การจัดฝึกอบรมแต่ละโครงการแต่ละครั้งต้องมีการ
ลงทุน มีค่าใช้จ่ายมาก ต้องใช้บุคลากร วัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือ ใช้เวลาในการฝึกอบรม จึงต้องมีการ
ประเมินโครงการ คือ การประเมินสัมฤทธิผลของโครงการ การประเมินความเหมาะสมของ
กระบวนการฝึกอบรม  การประเมินประโยชน์และคุณค่าของโครงการ  และการประเมิ นผลลัพธ์
ผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังจากฝึกอบรม โดยมี “การประเมินโครงการแบบ CIPP (Context-Input-
Process-Product Model)” เป็นรูปแบบการประเมินโครงการอบรม เพ่ือการตัดสินใจเลือกจัด
ฝึกอบรม เลิกจัด จัดอบรมอีกครั้ง ด้วยการประเมิน ๔ ด้าน ได้แก่ ๑) การประเมินสภาพแวดล้อม 
(Context Evaluation) เป็นการประเมินข้อมูลพื้นฐานขององค์กรที่สัมพันธ์กับโครงการจัดอบรม โดย
ประเมินความจ าเป็นในการฝึกอบรม เช่น สภาพเศรษฐกิจ สังคม ระบบการท างาน การตลาด       
เพ่ือเป็นเหตุผลในการก าหนดทิศทาง เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ ๒) การประเมินปัจจัย
เบื้องต้น (Input Evaluation) เป็นการประเมินเพ่ือตรวจสอบความพร้อมปัจจัยหรือทรัพยากรของ



 
 

๑๙๒ 

องค์กรก่อนการฝึกอบรม ในด้านก าลังคน วัสดุ  อุปกรณ์  งบประมาณ  ๓) การประเมินกระบวนการ 
(Process Evaluation) เป็นการประเมินการฝึกอบรมทั้งระบบ ตั้งแต่เริ่มด าเนินการจนเสร็จสิ้น
โครงการ ได้แก่ การเขียนโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ  หลักสูตร  เนื้อหาวิชา  ก าหนดการ
ฝึกอบรม  การเลือกวิทยากร การคัดเลือกผู้ เข้ าอบรม  การจัดสิ่ งอ านวยความสะดวก                
การประสานงาน  ๔) การประเมินผลผลิตหรือผลกระทบจากการฝึกอบรม (Product Evaluation) 
เป็นการประเมินเพ่ือตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์หลักจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรม
เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ โดยแบ่งการประเมินออกเป็น ๒ ขั้นตอน คือ “ประเมินทันทีที่จัดอบรม
สิ้นสุดลง และประเมินติดตามผลหลังโครงการสิ้นสุดลงประมาณ ๑-๖ เดือน เพ่ือวัดผลส าเร็จของการ
ฝึกอบรมอย่างแท้จริง ” มีผลต่อการพิจารณาในการปรับปรุงโครงการ ปรับขยายโครงการ หรือล้มเลิก
โครงการ 

วิธีการประเมินผลการฝึกอบรมมีความต้องการทราบว่าการฝึกอบรมนั้นได้ผลตรงตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ การฝึกอบรมจึงจ าเป็นต้องประเมินผลการฝึกอบรมขึ้นด้วยวิธีการดังนี้    
๑) “การประเมินผลก่อนการฝึกอบรม”  เป็นการประเมินผลเพ่ือส ารวจปัญหาขององค์กรจะได้
แก้ปัญหาด้วยการฝึกอบรม เพื่อจะได้เขียนโครงการฝึกอบรม วางแผนการอบรม ก าหนดวัตถุประสงค์ 
ออกแบบหลักสูตร  เลือกสรรวิทยากร และส ารวจความต้องการของผู้เข้าอบรม ๒) “การประเมินผล
ระหว่างการฝึกอบรม” เป็นการประเมินการอบรมทั้งหมด ได้แก่ หลักสูตร   เนื้อหาวิชา วิทยากร 
วิธีการถ่ายความรู้ สิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ ประกอบด้วย สถานที่ฝึกอบรม ที่พัก  อาหาร ระยะเวลา เครื่อง
อ านวยความสะดวก เพ่ือประเมินปฏิกิริยาตอบกลับจากผู้เข้ารับการอบรมว่าความพอใจเพียงใด    
เป็นการปรับระหว่างการฝึกอบรม  ๓) “การประเมินผลหลังการอบรม” เป็นการประเมินผลเมื่อ
เสร็จสิ้นการอบรม โดยการประเมินครอบคลุมภาพรวมของโครงการ ผลที่เกิดขึ้นจากกการฝึกอบรม  
ความเหมาะสมของหลักสูตร  รูปแบบกระบวนการในการฝึกอบรม  บรรยากาศในการฝึกอบรม    
และผลการเรียนรู้ที่ผู้เข้ารับอบรมบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยให้ผู้เข้ารับการอบรม
ตอบแบบสอบถาม   

๔) “การติดตามผลหลังการฝึกอบรม”  หลังจากที่ผู้เข้าอบรมกลับมาท างานแล้วระยะ
หนึ่ง ผู้รับผิดชอบการฝึกอบรมควรมีการติดตามประเมินประสิทธิผลของการอบรมว่าผู้เข้าอบรมได้น า
วิชาความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ในการท างาน หรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการท างานในดีขึ้น 
เพราะผลของการอบรมจะปรากฏชัดเจนในช่วงระยะเวลาที่กลับไปปฏิบัติงาน  การเก็บข้อมูลในการ
ติดตามผลหลังจากอบรม ๑-๖ เดือน หรือ ๑ ปี   การเก็บข้อมูลในการติดตามผลได้จากบุคคลหลาย
ฝ่ายดังนี้ ๑) “ผู้จัดฝึกอบรม” โดยวิธีการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน ด้วยการสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน
และการจัดประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือใช้แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์        
๒) “ผู้รับเข้ารับการอบรม” โดยการตอบแบบสอบถาม  แบบสัมภาษณ์  แบบทดสอบความรู้ แบบ



 
 

๑๙๓ 

สังเกตการปฏิบัติงาน  ๓) “ผู้ร่วมงานของผู้เข้ารับการอบรม” โดยการตอบแบบสอบถาม   การ
สัมภาษณ์ขณะที่ผู้จัดอบรมไปตรวจเยี่ยม ๔)“ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างาน” โดยวิธรการ
สัง เกตการณ์ปฏิบัติ งาน การตอบแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การสอนงาน (Coaching)              
๕) “ผู้ใช้บริการ” กรณีที่ผู้ผ่านการอบรมปฏิบัติงานด้านการให้บริการ และผู้มีใช้บริการประจ า       
๖) “วิทยากร” ใช้แบบสัมภาษณ์ แบบวิเคราะห์การอบรม  

๒.๓) “เครื่องมือการประเมินผลการฝึกอบรม”  ผู้จัดฝึกอบรมจะต้องเลือกใช้เครื่องมือ
ชนิดใดจะต้องพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ ระยะเวลา  และผู้ที่ให้ข้อมูลในการน ามาประเมิน เครื่องมือ
การประเมินผลการฝึกอบรมมีดังนี้ ๑) การสังเกต คือ การพิจารณาปรากฏการณ์เพ่ือให้ทราบถึงการ
เปลี่ยนแปลง การสังเกตมี  ๒ แบบ คือ “การสังเกตทางตรง เช่น การสังเกตด้วยสายตา ความรู้สึก
จากการรับรู้ของผู้สังเกตโดยตรง  และการสังเกตทางอ้อม เช่น มีเครื่องมืออ่ืนประกอบเพ่ือตรวจสอบ 
ประเมินค่า” ๒) การสัมภาษณ์ คือการพูดคุย หรือสนทนาซักถาม  การสัมภาษณ์มี ๒ แบบ คือ “การ
สัมภาษณ์ปากเปล่า เช่น การสนทนาในลักษณะพูดคุยกับวิทยากรกับผู้เข้าอบรม  และการสัมภาษณ์
โดยมีแบบสัมภาษณ์ เช่น มีหัวข้อในการสัมภาษณ์ชัดเจน ได้ ข้อเท็จจริงตรงเป้าหมาย”                
๓) แบบทดสอบ คือเครื่องมือที่มุ่งวัดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ มีการน าแบบทดสอบมาประเมินผล
ก่อนและหลังการอบรม (Pretest-Posttest) เป็นการเปรียบเทียบความก้าวหน้า เป็นแบบทดสอบทั้ง
แบบปรนัยและอัตนัย ๔) แบบสอบถาม คือ เครื่องมือที่บรรจุค าถามค าตอบที่ใช้ประเมินความรู้สึก 
ความต้องการความคิดเห็นในการอบรมตั้งวัตถุประสงค์ หลักสูตร วิทยากร   รูปแบบ เทคนิควิธี วัสดุ
อุปกรณ์ ระยะเวลา สถานที่ การอ านวยความสะดวกในการจัดฝึกอบรม มีค าถาม ๒ ชนิด คือ 
“ค าถามปลายเปิด (Open ended questions) แสดงความคิดเห็นได้เต็มที่ ตรงตามสภาพความเป็น
จริง และค าถามปลายปิด (Close ended questions) เป็นค าถามที่ก าหนดแนวค าตอบไว้ให้แล้ว 
ตอบตามที่ระบุไว้ในแบบสอบถามเท่านั้น” ๕) แบบประเมินผลงานหรือพฤติกรรมการลงมือปฏิบัติจริง 
ด้วยการพิจารณาดูผลงาน  

๒.๔) “ขั้นตอนการประเมินผลการฝึกอบรม” ประกอบด้วย  ๓ ประการ คือ ๑) ก าหนด
วัตถุประสงค์ของการประเมิน  เช่น การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโครงการฝึกอบรมที่จะประเมินผล     
มีวัตถุประสงค์ของโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ  ๒) วางแผนการประเมิน  เช่น ระยะเวลาในการ
เก็บข้อมูล  วิธีการเก็บข้อมูล  วิธีวิเคราะห์ข้อมูล  จะใช้การประเมินแบบใดที่เหมาะสม คือ “การ
เรียนรู้  ปฏิกิริยา  พฤติกรรม  และผลลัพธ์ผลกระทบ” ๓) ด าเนินการตามแผนการประเมิน เช่น 
วิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผลเป็นลายลักษณ์อักษร แผนภูมิ  แผนภาพ  รูปภาพ หรือตารางประกอบ
เพ่ือให้การรายงานน่าสนใจ๑๔๐  
                                                           

๑๔๐สมปราชญ์  อัมมะพันธุ,์ วิทยากรต้องรู้, (กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ที่โอ.เอส. พริ้นติ้ง เฮาส์, ๒๕๔๗),  
หน้า ๒๙๕-๓๑๙. 



 
 

๑๙๔ 

๒.๕) “หัวใจของการประเมินผลการฝึกอบรม” การประเมินผลการฝึกอบรมมีหัวใจ
ส าคัญ ดังนี้ ๑) พิจารณาคุณค่าและความคุ้มค่าของโครงการฝึกอบรม ๒) พิจารณาประโยชน์ที่จะ
ได้รับจากโครงการ ๓) ผู้บริหารโครงการได้ใช้ข้อมูลในการตัดสินใจด าเนินการและอนุมัติโครงการได้
ถูกต้อง ๔) เป็นการตรวจสอบจุดอ่อน จุดเด่นของโครงการ เพ่ือการปรับปรุงการด าเนินโครงการ
ฝึกอบรม ๕) ทราบถึงข้อดีข้อเสียของโครงการฝึกอบรม เช่น หลักสูตร การด าเนินการ สถานที่ วัสดุ  
อุปกรณ์ วิทยากร ห้องอบรม เจ้าหน้าที่ เพ่ือการแก้ไขปรับปรุง ๖) เพ่ือการพัฒนาโครงการฝึกอบรม
ให้ดีขึ้นกว่าเดิม ๗) การประเมินผลไม่ใช่การจับผิดแต่เป็นการค้นหาจุดอ่อนของการฝึกอบรมเพ่ือการ
ปรับปรุงพัฒนาการฝึกอบรม เป็นการสนองความต้องการของผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ได้รับประโยชน์
สูงสุด๑๔๑ กระบวนการในการจัดท าโครงการฝึกอบรมจึงต้องมีการประเมินผลเพ่ือเป็นเครื่องมือในการ
ตรวจสอบและควบคุมกระบวนการในการฝึกอบรมให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดเพ่ือให้ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมได้ประโยชน์สูงสุดจึงต้องมีการประเมินผลในทุกขั้นตอน ดังนี้ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
แผนภาพที่  ๒.๑๒  กระบวนการประเมนการฝึกอบรม 

 
 
 
 

                                                           
๑๔๑วิจิตร  อาวะกุล, การฝึกอบรมคู่มือฝึกอบรมและพัฒนาบุคคล, (กรุงเทพมหานคร: ศูนย์หนังสือ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๐),หน้า ๒๓๘. 

การด าเนินการ

ฝึกอบรม 

การวิเคราะห์หา 

ความจ าเป็นในการฝึกอบรม 

การจัดท า 

หลักสูตร 

การเตรียมการ 

ก่อนการฝึกอบรม 

การประเมินผล 



 
 

๑๙๕ 

การประเมินกระบวนการในการฝึกอบรม จึงต้องมีการประเมิน ๓ ประการ ดังนี้          
๑) การประเมินวิทยากรและการน าเสนอ เป็นการประเมินหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรมด้วยการประเมิน
ความเหมาะสมของเนื้อหาที่น าเสนอ ความรู้ประสบการณ์ของวิทยากร คุณภาพของเอกสาร
ประกอบการฝึกอบรม  ๒) การประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร ประเมินหัวข้อของหลักสูตรว่ามี
ประโยชน์ต่อผู้เข้าฝึกอบรมมากน้อยเพียงใด เวลาที่ใช้ในการอบรมเหมาะสมหรือไม่ ควรมีอะไร
เพ่ิมเติม  ๓) การประเมินคุณภาพของสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก  เป็นการประเมินในวัน
สุดท้ายของการฝึกอบรม โดยประเมินคุณภาพของสิ่งอ านวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม 
สถานที่อบรม ความพร้อมของห้องอบรม ที่พัก  อาหาร ของว่างระหว่างพัก อากาศในห้องประชุม๑๔๒ 

๒.๖) “การประเมินผลโครงการ”  เป็นการประเมินผลโครงการแบบซิปป์ สตัฟเฟิลบีม 
(Daniel L. Stufflebeam) ได้เสนอแนวความคิดในรูปแบบการประเมินผลโครงการที่เรียกว่าการ
ประเมินผลโครงการแบบซิปป์ (CIPP  Evaluation)  ซึ่งใช้ประเมินผลโครงการได้ทุกประเภท  รวมทั้ง
ประเมินผลโครงการฝึกอบรมด้วย  โดยก าหนดขั้นตอนการประเมินออกเป็น  ๔  ระยะดังนี้ 

ระยะที่  ๑  ประเมินสาระส าคัญ  การประเมินสาระส าคัญ (context evaluation)    
เป็นการประเมินว่าโครงการมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผลเพียงใด  โดยพิจารณาสิ่งต่างๆ  ดังนี้  
โครงการที่เสนออยู่ในกรอบของนโยบายบริษัทหรือไม่  วัตถุประสงค์ของโครงการสนองนโยบายของ
บริษัทหรือไม่  มีความจ าเป็นเพียงใด  ความเป็นไปได้ของโครงการ  วิธีด าเนินการ  และผลกระทบ
ของโครงการเป็นอย่างไร  

ระยะที่  ๒  ประเมินปัจจัยเบื้องต้นของการฝึกอบรม  การประเมินปัจจัยเบื้องต้น 
(Input evaluation) เป็นการตรวจสอบความพร้อมของโครงการ ได้แก่ ก าลังคน งบประมาณ วัสดุ
อุปกรณ์ อาคารสถานที่ ระบบการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรม วิทยากร  

ระยะที่  ๓  ประเมินกระบวนการ   การประเมินกระบวนการ  (Process evaluation) 
เป็นการประเมินผลในระยะด าเนินการฝึกอบรมหรือการฝึกอบรมสิ้นสุดแล้ว เพื่อประเมินตรวจสอบว่า
การฝึกอบรมด าเนินไปตามกระบวนการที่ก าหนดหรือไม่ วิธีการฝึกอบรมมีประสิทธิภาพเพียงไร       
มีปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการอย่างไรบ้าง ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจเพียงไร 

ระยะที่  ๔  ประเมินผลผลิต   การประเมินผลผลิต  (Product evaluation)  เป็นการ
ประเมินผลการฝึกอบรมเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้ว  หรือประเมินหลังจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมกลับไป
ปฏิบัติหน้าที่แล้ว  ๖ เดือน  เพ่ือประเมินดูว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ความรู้ ทักษะ  ทัศนคติ หรือ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมหรือไม่เพียงใด  ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
และผู้บังคับบัญชาของตนพึงพอใจเพียงไร การประเมินผลโครงการแบบซิปป์นี้ได้รับความนิยม
                                                           

๑๔๒วิบูลย์  บุญยธโรกุล, คู่มือวิทยากรและผู้จัดการฝึกอบรม, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทด่านสุทธากา
รพิมพ,์ ๒๕๔๕), หน้า ๑๔๘-๑๕๗ 



 
 

๑๙๖ 

แพร่หลาย  มีผู้น าไปเป็นแบบในการพิจารณาอนุมัติโครงการต่าง ๆ  และใช้ เป็นแบบในการติดตาม
ประเมินผลโครงการได้เป็นอย่างดี 

การประเมินผลโครงการแบบแฮมบลิน  แฮมบลิน (A.C.  Hamblin)  ได้เสนอรูปแบบการ
ประเมินผลโครงการฝึกอบรมโดยยึดระดับของการรับรู้หรือผลที่เกิดขึ้นจากการฝึกอบรมเป็นหลัก 
เรียกว่า การประเมินโครงการแบบแฮมบลิน (Hamblin Evaluation) โดยแบ่งการประเมินออก    
เป็น ๕ ระดับ ดังนี้ 

ระดับที่ ๑  ระดับปฏิกิริยา   การประเมินระดับปฏิกิริยาเป็นการประเมินว่าผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีปฏิกิริยาอย่างไร  มีความพึงพอใจหรือรู้สึกอย่างไรต่อการฝึกอบรม  ต่อหลักสูตร  
เนื้อหาวิชา  วิทยากร  สถานที่  เวลา  เทคนิคการฝึกอบรม  และอุปกรณ์การฝึกอบรม  หลักการ
ประเมินผลในระดับที่  ๑  เกี่ยวกับปฏิกิริยาจะต้องมีการก าหนดจุดประสงค์การประเมินผลปฏิกิริยา
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม  แล้วจึงประเมินผลปฏิกิริยาของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

ระดับที่ ๒  ระดับการเรียนรู้  การประเมินระดับการเรียนรู้เป็นการประเมินผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมว่าได้ความรู้ทักษะ  และทัศนคติเพ่ือขึ้นมากน้อยเพียงไร  การบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้มี
เงื่อนไข  ๓  ประการดังนี้  ๑) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีความถนัดพ้ืนฐาน  เชาวน์  บุคลิกภาพ  
ทักษะ ฯลฯ  ที่จะสามารถรับความรู้  ทักษะ  และทัศนคติที่ต้องการได้  ๒) ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
จะต้องมีความรู้พ้ืนฐานตรงกับที่ก าหนดไว้ในจุดประสงค์ของการฝึกอบรม   ๓) ผู้เข้ารับการฝึกการ
อบรมจะต้องมีปฏิกิริยาที่ดีต่อการฝึกอบรม  แต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องชอบการฝึกอบรม         
แต่หมายความถึงปฏิกิริยาที่มีต่อการฝึกอบรมจะต้องไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้  อย่างน้อย
ที่สุดผู้เข้ารับการฝึกอบรมควรจะยอมรับ การฝึกอบรมนั้นๆ การประเมินผลเกี่ยวกับการเรียนรู้ของผู้
เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องค านึงด้วยว่าบางเรื่องสามารถเรียนรู้เองก็ได้  ดังนั้นการประเมินผลจะต้อง
ควบคุมอิทธิพบภายนอกที่มีต่อการเรียนรู้เองก็ได้ ดังนั้นการประเมินผลจะต้องควบคุมอิทธิพล
ภายนอกที่มีต่อการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม  และท าการประเมินผลการฝึกอบรมเฉพาะเรื่องที่
เกี่ยวกับการเรียนรู้เท่านั้น 

ระดับที่ ๓ ระดับพฤติกรรมในการท างาน   การประเมินระดับพฤติกรรมเป็นการ
ประเมินผลเมื่อโครงการสิ้นสุดแล้ว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการท างาน
อย่างไรหลังจากได้เรียนรู้การฝึกอบรมแล้ว เช่น ท างานช้าเปลี่ยนเป็นท างานเร็ว  เกียจคร้าน
เปลี่ยนเป็นขยัน  มาสายเป็นประจ าเปลี่ยนเป็นมาเช้าทุกวัน  ขาดความรับผิดชอบเปลี่ยนเป็นมีความ
รับผิดชอบ  เป็นต้น โครงการฝึกอบรมโดยส่วนใหญ่มักจะก าหนดวัตถุประสงค์เน้นหนักไปในด้าน
พฤติกรรมการท างานและถือว่า  ความส าเร็จของโครงการฝึกอบรมคือการสามารถเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมไปในทางที่ต้องการ  ไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรมให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมรู้จักวิธีการท างานกับเครื่องจักร หรือฝึกอบรมให้ผู้บริหารเป็นผู้น าที่ดีหรือเป็นผู้ติดต่อสื่อสาร



 
 

๑๙๗ 

ที่ดีก็ตาม  สิ่งเหล่านี้เป็นการก าหนดจุดประสงค์ในความหมายทางพฤติกรรม  และเป็นการด าเนินการ
ประเมินผลโดยการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการท างานเช่นนั้น  ซึ่งคาดว่าเป็นสิ่งดีส าหรับ
หน่วยงานและองค์การ  แต่การประเมินผลการฝึกอบรมในเรื่องนี้เป็นการกระท าที่ค่อนข้างยาก     
ต้องใช้เวลาและค่าใช้จ่ายในการประเมินมาก  เพราะการศึกษาพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมอาจเกิดจากการฝึกอบรม  หรืออาจไม่ ได้เกิดจากการฝึกอบรมแต่เกิดจากอิทธิพล
ภายนอก  เช่น  การเปลี่ยนแปลงการท างานที่ตรงกับความสามารถการได้เพ่ือนร่วมงานใหม่ที่ท างาน
เข้ากันได้ดี  การเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร  การได้เลื่อนขั้นต าแหน่งหรือการได้เงินเดือนเพ่ิมขึ้น          
ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  เช่นกัน  ผู้ประเมินการฝึกอบรมเรื่องการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจะต้องค านึงถึงสิ่งเหล่านี้ให้มาเพ่ือใช้ในการวางแผนการประเมินผลให้เกิด
ความเที่ยงตรงและมีความน่าเชื่อถือมากที่สุด 

ระดับที่ ๔  ระดับการเปลี่ยนแปลงในองค์กร   การประเมินระดับองค์กรเป็นการวัดผล
การเปลี่ยนแปลงผลงานโดยรวมขององค์กรไปในทางที่ดีขึ้นเพียงใด เช่น ชื่อเสียงของบริษัทดีขึ้น  
ยอดขายเพิ่มขึ้น  คุณภาพของผลิตภัณฑ์ดีขึ้น  เป็นต้น  เพื่อให้สามารถประเมินผลในระดับนี้ได้จึงต้อง
มีการก าหนดวัตถุประสงค์ขององค์การ  ซึ่งวัตถุประสงค์ขององค์การจะแตกต่างกันไปตามแต่ละ
ลักษณะงาน  เช่น  กลุ่มงานระดับหัวหน้างานได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ       
การวัดผลงาน  และพฤติกรรมของความเป็นผู้น า  การประเมินผลจะต้องประเมินเรื่องคุณภาพใน
แผนกของเขาว่าได้รับการปรับปรุงดีขึ้นหรือไม่  วิธีการปฏิบัติงานของคนงานดีขึ้นหรือไม่  ขวัญและ
ก าลังใจของผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้เข้ารับการฝึกอบรมดีขึ้นหรือไม่  อัตราการหยุดงานและการลาออก
น้อยลงหรือไม่  การประเมินผลระดับองค์การควรจะประเมินเรื่องต่อไปนี้ 

๑) การด ารงไว้ซึ่งองค์กร  ชื่อเสียงขององค์กร 
๒) การสร้างเงินส่วนเกิน (ก าไร) 
๓) สวัสดิการของกลุ่มผลประโยชน์ 
๔) สวัสดิการด้านสังคมและการเมือง 
๕) สมรรถนะการผลิตโดยรวม 
ระดับที่ ๕  ระดับการเปลี่ยนแปลงผลสัมฤทธิ์ขององค์กร   การประเมินผลโครงการ

ฝึกอบรมเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ขององค์กรจะต้องมีการก าหนดวัตถุประสงค์การประเมินผล  เช่น  ผลการ
ฝึกอบรมเพ่ือลดสิ่งเสียหาย  ความผิดพลาดของปริมาณสินค้าคงคลัง  การซ่อมบ ารุงรักษา งานนอก
เวลา  เวลาส าหรับอ านวยการผลของการประหยัดค่าใช้จ่าย  ซึ่งในการประเมินผลจะต้องประเมินได้
ตามวัตถุประสงค์นั้น๑๔๓ 
                                                           

๑๔๓สมคิด   บางโม,  เทคนิคการฝึกอบรมและการประชุม, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทวิทยพัฒน์ จ ากัด
, ๒๕๕๑),  หน้า ๑๒๐-๑๒๔. 



 
 

๑๙๘ 

ดังนั้น “Training Road Map” ซึ่งเป็นแผนที่การพัฒนาการฝึกอบรมให้ประสบ
ความส าเร็จ  RLPR จึงเป็นเครื่องมือการประเมินผลการฝึกอบรมอย่างมืออาชีพ เรื่องการวางแผนการ
พัฒนาวิทยากรต้นแบบต้องชัดเจนเรื่อง Training Needจะเกิดขึ้นเมื่อมี “การเปลี่ยนแปลง” ระดับ
องค์กร สังคม ประเทศ โลก ท าให้เกิดการฝึกอบรม เมื่อเกิดปัญหาในองค์กร ซึ่งปัญหาคือ สิ่งที่ อยาก
เกิดแต่ไม่เกิด หรือสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดแล้วเกิด จะน าไปสู่ความจ าเป็นในการฝึกอบรมและเป็น 
“นโยบายผู้บริหาร” เช่นอยากให้ทุกคนเข้าใจมีทักษะในการใช้เทคโนโลยี คนรุ่นใหม่ๆ เมื่อเข้าสู่
องค์กรจึงต้องมีการเปลี่ยนแปลง เมื่อเราได้ความจ าเป็นในการฝึกอบรมก็เขียนวัตถุ ประสงค์เชิง
พฤติกรรม เพ่ือให้รู้ เข้าใจ ทักษะและทัศนคติ   
                 วัตถุประสงค์ของการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ ๑) เพ่ือให้วิทยากรต้นแบบมีความรู้ ทักษะ
ในการเป็นวิทยากรจนกระทั่งสามารถเขียนหลักสูตนและแผนการสอนที่ตนเองจะเป็นผู้สอนได้ถูกต้อง
ครบถ้วน  ๒) เพ่ือสามารถท าการสอนโดยหลักพุทธสันติวิธีได้อย่างถูกต้อง สามารถแสดงพฤติกรรมที่
ชี้ให้ถึงการเข้าใจพหุวัฒนธรรมด้วยการไม่กล่าวร้ายกับศาสนาหรือวัฒนธรรมอ่ืนๆ ๓) เพ่ือสามารถ
วิเคราะห์ปัจจัยส าคัญขององค์กรที่จ าเป็นได้ครบถ้วนตามหลักการที่ก าหนด จึงเป็นโจทย์ท้าทายใน
การสร้างรูปแบบพัฒนาวิทยากรต้นแบบธรรมะโอดีโดยพุทธสันติวิธี  
                     วิทยากรก่อนไปบรรยายจะต้องทราบTraining Needs ภาพกว้าง คือ “ภารกิจหลัก
ขององค์กร ยุทธศาสตร์ขององค์กร  ปัญหาในการท างาน” ถ้าเป็นเอกชนจะต้องทราบว่าท าธุรกิจอะไร 
กลุ่มเป้าหมายของเราคือใคร การบริการเป็นอย่างไร โครงสร้างขององค์กรเป็นอย่างไร วัฒนธรรม
องค์กรเป็นวัฒนธรรมอาวุโสหรือวัฒนธรรมความคิด วิทยากรจะต้องทราบ เมื่ออบรมเสร็จจะมีการ
วัดผลประเมินผลถามว่าจะวัดอะไร เราจะดูว่าบรรลุวัตถุประสงค์ต้องมีการวัดผลประเมินผล ถือว่า
เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการฝึกอบรม ต้องสามารถตอบโจทย์วัตถุประสงค์ที่เป็นวัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรม ผู้จัดการฝึกอบรมกลัวมากคือ การประเมินผล การประเมินผลการฝึกอบรมนั้นใช้ RLPR 
คือ ๑) การประเมินปฏิกิริยา ความพึงพอใจ  ๒) การประเมินการเรียนรู้ ผู้เรียนมีความรู้มากน้อย
เพียงใด ใช้วิธีเขียนหรือปฏิบัติ  ๓) การประเมินพฤติกรรม ผู้เรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือไม่     
ใช้วิธีการตามไปเก็บข้อมูลหลังการอบรมในระยะเวลาเหมาะสม เพ่ือดูว่าผู้เรียนน าความรู้ทักษะที่
เรียนไปใช้มากน้อยเพียงใด  ๔) การประเมินผลลัพธ์  เมื่อผู้เรียนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเกิดผลดี
อะไรบ้างต่องาน ต่อองค์กร ต่อผู้มาใช้บริการ ต่อตนเอง  เมื่อเราพัฒนาวิทยากรต้นแบบเรียบร้อย  
เรามักจะประเมินข้อ๑ และ ๒ เท่านั้น แต่ถ้าเราอยากทราบว่าเอาไปใช้จริงไหมต้องตามไปดูการสอน
ด้วยการใช้หลักพุทธสันติวิธีหรือไม่ ถ้ามาเรียน ๒๐ รูป ต้องไปดูอย่างน้อยจ านวน ๑๖ รูปว่าสอนตาม
แนวทางพุทธสันติวิธีหรือไม่ และมีพฤติกรรมการเข้าใจความเป็นพหุวัฒนธรรม ไม่กล่าวร้ายศาสนา
และวัฒนธรรมอื่นๆ ถือว่าเป็นโจทย์ที่ท้าทายในการเป็นวิทยากรต้นแบบธรรมะโอดี  



 
 

๑๙๙ 

                การประเมินระดับ ๓ และ ๔ ยากมากส่วนมากการจัดฝึกอบรมไปไม่ถึงการประเมิน ๓ 
และ ๔เพราะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม หรือ ที่เราเรียกว่าประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
จะเห็นว่าการประเมินสะท้อนว่าผู้เรียนมีความรู้อะไรเพ่ิมขึ้น เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอะไร จะเกิดผล
อะไรต่อตนเองและองค์กร การวิเคราะห์ความจ าเป็นจึงมี ๓ ระดับ คือ ๑) ความจ าเป็นการฝึกอบรม
ระดับองค์กร ๒) ความจ าเป็นการฝึกอบรมระดับคน ๓) ความจ าเป็นการฝึกอบรมระดับงาน เช่น ดัชนี
ความผูกพันระดับองค์กรโดยมีตัวชี้วัดบรรยากาศขององค์กร เช่น การลาออก การขาดงาน          
การเจ็บป่วย  ผลส าเร็จทัศนคติ การร้องทุกข์  ถามว่าพระพุทธเจ้ามีเครื่องอะไรในการวั ดผล
ประเมินผล ที่ชัดเจนมากคือ ภาวนา ๔ คือ๑) ประเมินทางกาย บุคลิกภาพ๒)ประเมินทางพฤติกรรม
เป็นศีล        ๓) ประเมินทางจิตใจ ๔) ประเมินทางปัญญา  ซึ่งเทคนิคการก าหนดการความจ าเป็นใน
การฝึกอบรมนั้น คือ ความจ าเป็นในการฝึกอบรมใช้เครื่องมือด้วย “การออกแบบสอบถาม ออกแบบ
สัมภาษณ”์ด้วยการส่งแบบฟอร์มให้กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งแบบสอบถามจะต้องมี ๓ ปัจจัย คือ "จ าเป็นต่อ
การท างานในปัจจุบัน จ าเป็นต่อการแก้ปัญหา และจ าเป็นต่อการท างานในอนาคต "  
                 การศึกษาความสามารถในการปฏิบัติงาน ต้องประกอบด้วย " ปัจจัยสาเหตุ  พฤติกรรม   
ผลงาน " ด้วยการมีสมรรถนะ คือ พฤติกรรมที่น าไปสู่ผลงานที่เป็นเลิศ มีผลงานอันมาตรฐาน 
"พฤติกรรมการท างานจึงน าไปสู่ผลงาน" ผู้มีสมรรถนะจะทุ่มเทให้กับงาน ท าอย่างไรจะเกิดสมรรถนะ
ค าตอบคือ หาความจ าเป็นในการพัฒนาและฝึกอบรม สมรรถนะข้าราชการข้อหนึ่งมีคุณธรรม
จริยธรรม จะไม่อดทนต่อความไม่ถูกต้องแม้ตนเองจะต้องเสี่ยง  นั่นคือความหมายของค าว่าสมรรถนะ  
ในกรณีความรู้ทักษะเกี่ยวกับการขาย หลักสูตรหัวข้อคือ " ทักษะการขาย การเจรจาต่อรอง 
"Training Need การพัฒนาและฝึกอบรมเพ่ือแก้ปัญหา เพ่ือน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงและเป็นนโยบาย
ผู้บริหาร จึงต้องมีวิธีเรียงล าดับว่าอันส าคัญมากน้อยมีความจ าเป็นต่องานต่อบุคลากรต่อองค์กร  
หัวข้อในการพัฒนาองค์กรมี ๔ หัวข้อคือ ๑) ด้านความรู้ทักษะเฉพาะด้านวิชาชีพ ๒) ด้านทักษะ
ความรู้จัดการทั่วไป ๓) การพัฒนาตามสถานการณ์ เช่น ๔.๐  ๔) พัฒนาสมรรถนะ   ซึ่งในTraining 
Road Map แผนที่การพัฒนาจะแบ่งออกเป็น "ระดับต าแหน่ง หัวข้อการพัฒนา วัตถุประสงค์  
แนวทางวิธีการพัฒนา เวลา" หัวข้อเช่น ระดับผอ.ฝ่าย หัวข้อคือ ภาวะผู้น าตามสถานการณ์         
การบริหารความเสี่ยง การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การเขียนวัตถุประสงค์ด้านทัศนคติจึงกล่าวว่า 
จนกระทั่งแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์อะไรบ้าง  ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทัศนคติเป็นเรื่องที่ยากและ    
ท้าทายส าหรับการฝึกอบรมจึงต้องเป็นการเปลี่ยนจากนอกไปหาภายในและเปลี่ยนแปลงจากภายใน
ไปหาภายนอก จึงย้ าว่าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต้องใช้กลุ่ม๑๔๔ 
 
                                                           

๑๔๔สุรชาติ กิ่มมณี, คู่มือการวิเคราะห์ความจ าเป็นในการฝึกอบรมเพ่ือท าเส้นทางการฝึกอบรม รุ่นที่ 
๙, (กรุงเทพมหานคร: สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๖๑),  หน้า ๓-๓๐. 



 
 

๒๐๐ 

๒.๗) “แบบฟอร์มการประเมินวิทยากร” ประกอบด้วย 
 

ตารางท่ี  ๒.๗  ตารางแบบฟอร์มส าหรับประเมินวิทยากรและการน าเสนอ 
ตารางแบบฟอร์มส าหรับประเมินวิทยากรและการน าเสนอ 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร............................................................................................................... 
หัวข้อวิชา......................................................................................................................................... 
วิทยากร...........................................................  วันและเวลาที่สอน................................................. 
ขอให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประเมินโดยวงกลมรอบคะแนน (๑) ถ้าไม่เห็นด้วยอย่างมาก  (๒) ไม่เห็น
ด้วย  (๓)  ไม่แน่ใจ  (๔)  เห็นด้วย  และ  (๕)  เห็นด้วยอย่างมาก  ในหัวข้อต่อไปนี้ 
ก. เนื้อหาของวิชาที่สอน 
 ขอบเขตและความลึกซึ้งของเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมมี
ความเหมาะสมดีแล้ว 
 สิ่งที่วิทยากรน าเสนอบางส่วนเป็นเรื่องใหม่ส าหรับ
ผู้เรียน 
 วิทยากรน าเสนอเนื้อหาสาระเหมาะกับความรู้และ
ประสบการณ์ของผู้เรียน 
 ผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นในหัวข้อที่วิทยากรสอน 
 ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้หลักการและทฤษฎีที่ได้
เรียนรู้กับงานที่จะต้องท า 
 ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีการจากเรื่องที่สอนมาใช้แก้ปัญหาใน
ที่ท างาน 
ข.  การน าเสนอของวิทยากร 
 วิทยากรชี้แจงวัตถุประสงค์ของหัวข้อและให้ภาพรวม
ของเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอนก่อนเริ่มต้น
สอน 
 วิทยากรมีความรู้และประสบการณ์ในเรื่องที่สอนดี 
 วิทยากรอธิบายและยกตัวอย่างว่าเรื่องที่สอนจะเอาไป
ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างไร 
 วิทยากรสอนโดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย และตอบค าถาม
ได้ชัดเจน ตรงประเด็น 
 วิทยากรยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมประกอบการอธิบาย
ท าให้สามารถท าความเข้าใจได้ง่าย 
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๒๐๑ 

 วิทยากรกระตือรือร้นที่จะสอน  สามารถกระตุ้นให้
ผู้เรียนสนใจและตื่นตัวที่จะเรียนรู้ตลอดคาบการสอน 
 วิทยากรสรุปประเด็นส าคัญเป็นระยะ ๆ  และสรุปรวม
อีกครั้งก่อนสิ้นสุดการสอน 
 วิทยากรเปิดโอกาสให้ซักถามและพยายามอธิบายจนผู้
เข้ารับการอบรมเข้าใจ 
 วิธีการสอนที่ใช้เหมาะสมกับเนื้อหาและเวลา 
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ตารางแบบฟอร์มส าหรับประเมินวิทยากรและการน าเสนอ (ต่อ) 
ข.  การน าเสนอของวิทยากร (ต่อ) 
 สื่อการสอนที่ใช้ช่วยกระตุ้นให้เกิดความสนใจและช่วย
ให้เข้าใจเนื้อหาที่สอนมากขึ้น 
 สื่อการสอนที่ใช้จัดท าข้ึนอย่างเหมาะสมและน่าสนใจ 
ค.  เอกสารประกอบการสอน 
 เอกสารประกอบการสอนมีเนื้อหาสาระสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ในหัวข้อที่สอน 
ข.  การน าเสนอของวิทยากร (ต่อ) 
 สื่อการสอนที่ใช้ช่วยกระตุ้นให้เกิดความสนใจและช่วย
ให้เข้าใจเนื้อหาที่สอนมากขึ้น 
 เอกสารใช้ภาษาท่ีท าความเข้าใจได้ง่าย  และมีคุณค่าที่
จะเก็บไว้ทบทวนความรู้หลังจากสิ้นสุดการฝึกอบรมแล้ว 
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ง.ความเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
ขอให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  ที่จะช่วยให้การฝึกอบรมในหัวข้อนี้มี
ความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นอีก 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 



 
 

๒๐๒ 

ตารางตัวอย่างการประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร  “การเป็นวิทยากร” 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร  “การเป็นวิทยากร” 
ระยะเวลาของการฝึกอบรม  ๒  สัปดาห์ 
ขอให้ผู้รับการฝึกอบรมให้คะแนนคุณค่าในการน าไปใช้งานของแต่ละหัวข้อวิชาโดยวงกลมรอบคะแนน  
(๑)  ถ้ามีประโยชน์น้อยมาก  (๒)  มีประโยชน์น้อย  (๓)  มีประโยชน์พอสมควร  (๔)  มีประโยชน์
ค่อยข้างมาก  และ  (๕)  มีประโยชน์มาก   
ในเรื่องของเวลาที่ใช้ให้วงกลมรอบคะแนน (๑)  ถ้าเวลาที่ให้น้อยเกินไป  (๒)  เวลาที่ให้เหมาะสมดี
แล้ว  และ  (๓)  เวลาที่ให้มากเกินไป 

หัวข้อวิชา คุณค่าในการน าไปใช้ เวลาที่ให้ 
๑. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของวิทยากร 
๒. หลักการเรียนรู้ของผู้ใหญ่  และการประยุกต์ใช้
ในการฝึกอบรม 
๓. เงื่อนไขและปัจจัยของความส าเร็จในงาน
ฝึกอบรม 
๔. กระบวนการในการจัดท าโครงการฝึกอบรม 
๕. การหาความจ าเป็นในการฝึกอบรม 
๖. การก าหนดวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม 
๗. การจัดท าหลักสูตร 
๘. เทคนิคการสอนและการเลือกใช้ 
๙. การจัดท าสื่อการสอน 
๑๐.การวางแผนด าเนินการฝึกอบรม 
๑๑.การประเมินผลการฝึกอบรม 
๑๒.การฝึกปฏิบัติผลิตสื่อการสอน 
๑๓.การฝึกปฏิบัติการน าเสนอ 
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๑๔.นอกเหนือจาก ๑๓ หัวข้อวิชาข้างต้น  ท่านคิดว่าหลักสูตรนี้ควรจะเพ่ิมเติมหัวข้อต่อไปนี้  คือ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
๑๕.ใน ๑๓  หัวข้อวิชาข้างต้น  ท่านคิดว่าควรจะตัดหัวข้อวิชาดังต่อไปนี้ออก  คือ 
(๑).............................................................. ..........................เพราะ....................................................... 
(๒)........................................................................................ เพราะ....................................................... 
(๓)........................................................................................เพราะ................................................... 



 
 

๒๐๓ 

ตารางแบบฟอร์มส าหรับประเมินสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกในการฝึกอบรม 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร.................................................................................................................. 
สถานที่ฝึกอบรม.................................................................................................................................. 
ระยะเวลาในการฝึกอบรมจาก.......................................................ถึง.................................................. 
ขอให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้คะแนนในสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ  โดยวงกลมรอบ
คะแนน  (๑)  ถ้าต่ ากว่ามาตรฐานมาก  (๒)  ต้องปรับปรุง  (๓)  พอใจ  (๔)  ดี  และ  (๕)  ดีมาก  ใน
หัวข้อต่อไปนี้ 
๑.คุณภาพของสถานที่ฝึกอบรม 
 ที่ตั้งมีการคมนาคมสะดวก  (ถ้าผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้อง
เดินทางมาด้วยตนเอง) 
 คุณภาพของสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศของสถานที่เหมาะกับ
การเรียนการสอน 
 ความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร  กับครอบครัวและท่ีท างาน 
 อุปกรณ์และสถานที่ส าหรับกีฬาและนันทนาการ 
๒. คุณภาพของห้องฝึกอบรม 
 ขนาดของห้องและการจัดที่นั่งเหมาะกับจ านวนผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมและกิจกรรมการเรียนการสอน 
โต๊ะและเก้าอ้ีความเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอนนั่ง
สบาย 
 เสียงหรือสิ่งรบกวนสมาธิจากภายนอในขณะที่ท าการฝึกอบรม 
 ระบบแสง  เสียง  และการปรับอากาศ 
 ระบบโสตทัศนูปกรณ์ส าหรับสนับสนุนการน าเสนอของวิทยากร 
 คุณภาพและจ านวนของเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่จ าเป็นต้องใช้
ส าหรับการฝึกอบรม เช่นคอมพิวเตอร์ 
 คุณภาพและจ านวนเครื่องเขียน  เครื่องใช้ในส านักงานและวัสดุ
ที่ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน 
๓. ที่พักและอาหาร 
 คุณภาพของห้องพักและสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ 
 คุณภาพของอาหาร เครื่องดื่ม และอาหารว่างที่จัดให้ 
 ราคาค่าที่พักและอาหาร (ถ้าผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องออก
ค่าใช้จ่ายเอง) 

คะแนน 
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๔. ความคิดเห็นอ่ืน ๆ 
.................................................................... .......................................................................................  
............................................................................................................................. .............................. 
......................................................................................................................................... .................. 
...................................................................................................................................................... ๑๔๕ 

 
 

๒.๒.๑๔ จิตวิทยาการเรียนรู้ส าหรับวิทยากร   
๒.๑ความหมายของการเรียนรู้ 
ทฤษฏีการเรียนรู้สามารถแบ่งออก ๔ ประการ คือ ๑) ทฤษฎีกลุ่มพฤติกรรม (Behavioral 

Theories) นักจิตวิทยาเชื่อว่าพฤติกรรมทุกอย่างเกิดขึ้นจากเรียนรู้สามารถสังเกตได้ สกินเนอร์ 
(Skinner) เจ้าของทฤษฎีการเรียนรู้ (Operant Conditioning) ได้ประยุกต์ใช้ในการสร้างบทเรียน
ส าเร็จรูปและเครื่องช่วยสอนซึ่งช่วยให้ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติเองได้รับการเสริมแรงทันที ๒) ทฤษฎีกลุ่ม
ปัญญานิยม(Cognitive Theories) นักจิตวิทยาเชื่อว่าทุกคนมีธรรมชาติภายในที่ใฝ่ใจใคร่รู้ใคร่เรียน 
ถือว่าการเรียนรู้เป็นผลของการที่ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม บรูนเนอร์ (Bruner) นักจิตวิทยา
เสนอวิธีการโดยการค้นพบ(Discovery Approach) โดยยึดหลักผู้เรียนต้องมีแรงจูงใจภายใน 
โครงสร้างของบทเรียนจัดเหมาะสม และจัดล าดับความยากง่าย ต้องค านึงถึงสติปัญญาของผู้เรียน   
๓) ทฤษฎีกลุ่มมนุษยนิยม (Humanism) นักจิตวิทยาเน้นความส าคัญปัจเจกบุคคล ให้ความส าคัญ
ของการพัฒนาการอย่างเต็มที่ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล เช่น มาสโลว์ (Maslow) โรเจอร์ 
(Rogers) โคมส์ (Combs) โดยวิธีการสอนจะเน้นจิตพิสัยเท่ากับพุทธิพิสัย สร้างบรรยากาศใน
ห้องเรียนอย่างมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนหับผู้เรียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสนุกสนานในการเรียนรู้    
๔) ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มผสมผสาน (Eclecticism) กานเย (Gagne) เป็นนักจิตวิทยากลุ่มนี้ศึกษากลุ่ม
พฤติกรรมนิยมกับกลุ่มพุทธินิยมเข้าด้วยกัน โดยการใช้วิธีจากง่ายไปหายาก๑๔๖ ทฤษฎีการแรงจูงใจ  
มีความส าคัญมากต่อการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคล วิทยากรต้องกระตุ้นให้     
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ด้วยการอาศัยทฤษฏีแรงจูงใจ ประกอบด้วย ๔ ทฤษฏี 
คือ ๑) ทฤษฎีการเสริมแรง (Reinforcement Theory) โดยสกินเนอร์นักจิตวิทยาชาวอเมริกาได้
พัฒนาทฤษฎีสิ่งเสริมแรงจูงใจ ประยุกต์มาจากเทคนิคการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมนุษย์ด้วยการ
เสริมแรงทางบวก เช่น การยกย่องชื่นชม ๒)ทฤษฎีความรู้ความเข้าใจทางสังคม (Social Cognitive 

                                                           
๑๔๕วิบูลย์  บุญยธโรกุล, คู่มือวิทยากรและผู้จัดการฝึกอบรม, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทด่านสุทธากา

รพิมพ,์ ๒๕๔๕), หน้า ๑๕๘-๑๖๒ 
๑๔๖ทิศนา แขมมณี, ศาสตร์การสอน:องค์ความรู้เพ่ือจัดการกระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ, 

(กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๕), หน้า ๔๓ 
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Theory) แบนดูรา ได้เสนอการเรียนรู้ของมนุษย์จะเรียนรู้โดยการสังเกตการณ์กระท าของผู้อ่ืน เช่น 
การดูภาพยนตร์ การอ่านหนังสือ การฟังจากผู้ อ่ืน ๓) ทฤษฎีการตั้งเป้าหมาย (Goal-Setting 
Theory) เป็นเป้าหมายที่มีความชัดเจน เจาะจง ความน่าท้าทาย จะน าไปสู่ผลการปฏิบัติงานที่ดีกว่า
เป้าหมายที่ง่าย มีเป้าหมายย่อยระหว่างการฝึกอบรม เช่น การทดสอบย่อย การประเมินเป็นระยะ 
การมีเป้าหมายย่อยท าให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรู้สึกว่าตนเองประสบความส าเร็จเป็นระยะ ๔) ทฤษฎี
ความคาดหวัง (Expectancy Theory) มนุษย์แต่ละคนเป็นนักตัดสินใจที่มีเหตุผลและจะเลือกกระท า
แต่สิ่งที่คิดว่าจะน าไปสู่ผลลัพธ์ที่น่าปรารถนา เช่น การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเพ่ือ
โอกาสที่จะได้รับความส าเร็จในอาชีพในอนาคต๑๔๗ 

การเรียนรู้ (Learning) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ค่อนข้างถาวรอันเป็นผลมา
จากประสบการณ์ การฝึกหัด การปฏิบัติการ การกระท าจริง จะด้วยวิธีการที่จงใจหรือไม่จงใจก็ตาม 
การเรียนรู้คือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งอาจจ าแนกได้ ๓ ด้าน คือ พฤติกรรมทางความรู้  
พฤติกรรมทางทักษะ และพฤติกรรมทางเจตคติ การเรียนรู้ที่สมบูรณ์คือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้ง
สามด้าน ซึ่งมิใช่การเปลี่ยนแปลงภายนอกที่เรามองเห็นด้วยตาเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึง
พฤติกรรมซึ่งประกอบด้วยกระบวนการทางจิตใจ เช่น ความนึกคิด ความสามารถทางสมอง ความรู้สึก
ต่างๆ และการเรียนรู้แบบแก้ปัญหาชีวิต กระบวนการฝึกอบรมจึงมุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดการ
เรียนรู้ที่สมบูรณ์คือการเปลี่ยนแปลงด้านความรู้ ความคิด (Knowledge หรือ Cognitive)          
การเปลี่ยนแปลงด้านการปฏิบัติ ท างานเป็น เกิดทักษะปฏิบัติ (Psychomotor หรือ Practice)     
และการเปลี่ยนแปลงแนวคิด ความเชื่อ ค่านิยม มีเจตคติที่ดี (Affective) ต่อชีวิตการท างานและ
ต าแหน่งที่ตนรับผิดชอบ การฝึกอบรมเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้จัดอบรมได้ออกแบบการเรียนรู้ เป็น
การเรียนรู้ที่เกิดจากสภาพการณ์ของการจัดการเรียนการสอน (Structured Experience)๑๔๘ 

การเรียนรู้เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียนหรือของบุคคลหลังจากที่ได้รับ
ความรู้ ได้รับประสบการณ์ เป็นการปรับตัวของบุคคล เพ่ือตอบสนองสิ่งเร้าเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการศึกษา ซึ่งบุคคลที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ประสบการณ์ใหม่ที่มีผลให้บุคคลเกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ได้แก่ ด้านความรู้ การเรียนรู้เป็นกระบวนการเพ่ือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของบุคคลในการท างานในองค์กร เปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างในตัวผู้เรียน ดังนั้น การเรียนรู้คือการ
ที่ผู้เรียนใช้วิธีการต่างๆ ที่จะรับความรู้สึกจากแหล่งความรู้  ผู้สอนท าให้ตนเองเกิดการเปลี่ยนแปลง

                                                           
๑๔๗สิริอร  วิชชาวุธ, แรงจูงใจ, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๐), 

หน้า ๒๕๔-๒๕๖ 
๑๔๘อ้อม  ประนอม, วิทยาการส าหรับวิทยากร, (กรุงเทพมหานคร: ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นวสาส์นการ

พิมพ์, ๒๕๕๒), หน้า ๕๕ 
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พฤติกรรม ได้แก่ ความรู้ ความสามารถ ทักษะและทัศนคติ๑๔๙  การเรียนรู้เป็นกระบวนการที่สมองท า
การวิเคราะห์และประมวลข้อมูลข่าวสารทีได้รับผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้าและจดจ าเก็บไว้ในรูปของ
ประสบการณ์ การเรียนรู้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการตอบสนองในสิ่งที่มากระทบทาง
ประสาทสัมผัส ในด้านใดด้านหนึ่ง ประกอบด้วย ดังนี้ ๑) การับรู้การคิดการตัดสินใจ ๒) พฤติกรรม
ทางกายภาพ  ๓) การแสดงทางอารมณ์  ตามตารางการเรียนรู้  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

การเรียนรู้ของบุคคลสามารถแบ่งออก ๒ แบบ คือ ๑) การเรียนรู้ในเชิงรับ (Reactive) 
เป็นการเรียนรู้ของเด็ก ผู้ใหญ่เป็นผู้ก าหนดว่าเด็กต้องเรียนรู้อะไร เด็กมักจะรับในสิ่งที่ผู้ใหญ่สอนโดย
ไม่มีข้อโต้แย้ง เพราะขาดประสบการณ์ที่จะน ามาเปรียบเทียบ ความรู้ที่ได้รับส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูล
ส าหรับไว้ใช้ในวันข้าหน้า ๒) การเรียนรู้ในเชิงรุก (Proactive) เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ซึ่ง
เป็นวิธีการของผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ไม่ต้องการเรียนเพ่ือหาความรู้โดยไม่มีจุดมุ่งหมาย แต่จะเรียน
เมื่อเห็นว่าสิ่งนั้นมีคุณค่าต่อตนเองที่จะรู้ เช่น ช่วยให้ตนสามารถแก้ปัญหาในการท างานได้ดีขึ้น ผู้ใหญ่
ส่วนมากจะไม่ชอบให้สอนเหมือนเด็ก จะรู้สึกต่อต้านถ้าหากสิ่งที่น ามาสอนค้านกับสิ่งที่ตนเองเคยรู้อยู่
ก่อนหรือปฏิบัติอยู่ ผู้ใหญ่จะเรียนรู้ได้มากกว่าโดยให้ได้รับประสบการณ์จากการวิเคราะห์และหาสรุป
จากทดลองปฏิบัติ แก้ปัญหา ซักถาม โต้แย้ง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุ่มที่มีประสบการณ์ในเรื่อง
เดียวกัน  ดังนั้น วิทยากรต้องวางแผนในการฝึกอบรมค านึงว่าบุคคลทุกระดับมีอายุมีศักยภาพในการ
เรียนรู้ บางคนเรียนรู้เร็วกว่าผู้อ่ืน แต่ละคนจะมีวิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน “ปรัชญาการเรียนรู้ของ
ผู้ใหญ่ ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ต่างก็ชอบกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม” ผู้เรียนจะเรียนรู้ได้เร็ว
กว่าถ้าความรู้ใหม่นั้นมีความชัดเจนในเรื่องการน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันในปัจจุบันและ
อนาคต วิทยากรจึงต้องค้นหาว่าผู้เรียนมีความสนใจต้องการอะไร มีความรู้ทักษะแค่ไหนในปัจจุบัน 
และมีเป้าหมายในการเรียนรู้อะไร จะท าให้บรรยากาศและวิธีการที่มีประสิทธิผลในการสร้างความ

                                                           
๑๔๙สมปราชญ์  อัมมะพันธ์ุ, วิทยากรต้องรู้, (กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ที่โอ.เอส. พริ้นติ้ง เฮาส์, ๒๕๔๗), 

หน้า  ๙๑-๙๒. 
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การแสดงออกทางอารมณ ์



 
 

๒๐๗ 

พอใจให้ผู้เรียนรู้มากที่สุด๑๕๐ คนเราเรียนรู้จากการการกระตุ้นจากภายนอกผ่านโสตประสาทสัมผัสทั้ง 
๕ ไปยังสมอง การกระตุ้นจากภายนอกนี้ผ่านกระบวนการรับความรู้สึก (Receptor) และประสาท
สัมผัส (Receptive Senses) ทั้ง ๕ ซึ่งมี การเห็น (Sight)  การได้ยิน (Hearing)  การสัมผัส (Touch)  
การได้กลิ่น (Smell)  และการได้ลิ้มรส (Taste)๑๕๑ 

๒.๒ จิตวิทยาการเรียนรู้การฝึกอบรม 
การศึกษาจิตวิทยาการเรียนรู้ของผู้เข้าอบรมให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง  เพราะจะช่วยท าให้

วิทยากรมีความรู้  มีความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งจะมีผลในการจัด
กิจกรรม  การสร้างบรรยากาศหรือจัดสิ่งแวดล้อมในการเรียนการสอนได้เหมาะสม ท าให้การเรียนรู้
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสูงสุด หลักจิตวิทยาการเรียนรู้ที่มีผลต่อการ
ฝึกอบรม  ได้แก่ 

๒.๑ หลักความพร้อม  ความพร้อมของผู้เรียนแต่ละวัยและแต่ละคนย่อมมีความ
แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นความพร้อมทางร่างกาย  ทางอารมณ์  ทางสังคม  และทางสติปัญญา  ความ
พร้อมของผู้เรียนเป็นสิ่งส าคัญมากที่วิทยากรจะต้องค านึงถึง  โดยเฉพาะผู้เรียนที่เป็นผู้ใหญ่ความ
พร้อมมักจะขึ้นอยู่กับบทบาทและหน้าที่ทางด้านพฤติกรรมที่สังคมเป็นผู้ก าหนดความเหมาะสม เช่น
การมีชีวิตคู่  การเลี้ยงดูบุตร  การประกอบอาชีพฯลฯ 

๒.๒ หลักความต้องการ  ผู้เรียนแต่ละคน  แต่ละวัยย่อมมีความต้องการแตกต่าง
กันแม้ว่าความต้องการพ้ืนฐานในชีวิตของทุกคนจะค่อนข้างเหมือนกัน  ผู้เรียนที่อยู่ในวัยผู้ใหญ่มักมี
ความเป็นตัวของตัวเอง  รู้ถึงความต้องการของตนเอง  ตลอดจนมีอิสระในการเลือกเรียนเลือกปฏิบัติ
กิจกรรมที่ตนสนใจและต้องการมากกว่าผู้เรียนวัยอื่น 

๒.๓ หลักการเสริมแรง  ผู้เรียนไม่ว่าอยู่ในวัยใดจะมีธรรมชาติอยู่อย่างหนึ่ง คือ  
จะแสดงพฤติกรรมที่ตนแสดงออกไปแล้วได้ผลตอบแทนที่พึงพอใจ  พฤติกรรมใดที่ แสดงออกไปแล้ว
ได้รับการเสริมแรง เช่น  การให้รางวัล  การชมเชย ฯลฯ  พฤติกรรมนั้นมีแนวโน้มจะเกิดข้ึนบ่อยแต่ถ้า
พฤติกรรมใดแสดงออกไปแล้วได้รับผลตอบแทนที่ไม่พึงพอใจ  เช่น การถูกลงโทษ  การถูกต าหนิ ฯลฯ  
การกระท านั้นมีแนวโน้มจะไม่เกิดขึ้น  ดังนั้นวิทยากรจึงต้องเข้าใจเสริมแรงเพ่ือใช้เป็นเครื่องสนับสนุน
หรือหยุดยั้งพฤติกรรมบางอย่างของผู้เรียน 

๒.๔ หลักการรับรู้  ผู้เรียนที่อยู่ในวัยต่างกันจะมีการรับรู้ที่ต่างกัน  เนื่องจากการ
รับรู้เป็นผลของการเรียนรู้  หรือประสบการณ์เดิม  และการรับสัมผัสโดยอาศัยอวัยวะรับสัมผัสอย่าง

                                                           
๑๕๐วิบูลย์  บุญยธโรกุล, คู่มือวิทยากรและผู้จัดการฝึกอบรม, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทด่านสุทธากา

รพิมพ,์ ๒๕๔๕), หน้า ๑๘-๒๑. 
๑๕๑วิจิตร  อาวะกุล, การฝึกอบรมคู่มือฝึกอบรมและพัฒนาบุคคล, (กรุงเทพมหานคร: ศูนย์หนังสือ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๐),หน้า ๑๙๘-๑๙๙. 



 
 

๒๐๘ 

ใดอย่างหนึ่งซึ่งเมื่อสัมผัสแล้วผู้เรียนจะแปลความหมายของการสัมผัสนั้นออกมาโดยอาศัยความรู้หรือ
ประสบการณ์เดิมเป็นพ้ืนฐาน  เพ่ือแปลความหมายว่าสิ่งที่มาสัมผัสคืออะไร 

หลักจิตวิทยาการเรียนรู้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของสิ่งจ าเป็นที่วิทยากรพึงศึกษาให้เข้าใจและ
น ามาใช้เป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน  หรือจัดกิจกรรมให้เหมาะกับผู้เข้ารับการอบรม  
ซึ่งจะเป็นผลดีท าให้การเรียนรู้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร๑๕๒ การเป็นวิทยากรมิใช่รู้
เฉพาะเนื้อหาหรือมีความสามารถในถ่ายทอดเท่านั้น วิทยากรต้องมีความรู้ด้านจิตวิทยา จิตวิทยาที่
เป็นหลักส าคัญของวิทยากร คือ จิตวิทยาการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ จะท าให้ช่วยเสริมให้วิทยากรมี
ความสามารถในการจูงใจผู้เรียน โดยผู้ใหญ่มีการเรียนรู้ต่างจากเด็ก ซึ่งผู้ใหญ่มักจะมีความเป็นตัวของ
ตัวเองคิดว่าตนสามารถชี้แนะตนเองได้ แต่ในขณะเด็กต้องพ่ึงพิงผู้อ่ืน ผู้ใหญ่จึงไม่ชอบให้ใครมาบังคับ 
แต่ชอบท าด้วยความสมัครใจ ผู้ใหญ่จะมีประสบการณ์มากกว่าเด็ก มีความพร้อมที่จะเรี ยนมากกว่า
เด็ก ผู้ใหญ่มีเป้าหมายในการเรียนรู้มีความต้องการจะเรียนรู้อะไร การไปสอนผู้ใหญ่ไม่ควรบังคับ
ผู้เรียน  หรือสร้างกฎระเบียบที่เข้มงวด  ผู้ใหญ่ที่เข้ามาฝึกอบรมมี ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มที่มาเรียนด้วย
ความสมัครใจ และกลุ่มที่มาเรียนเพราะถูกบังคับจ าใจมา พฤติกรรมที่เกิดขึ้นคือไม่สนใจ วิทยากรจึง
ต้องใช้ความพยายามทุกวิถีทางที่จะดึงให้ผู้เรียนมีความสนใจ จากงานวิจัยของสมคิด อิสระวัฒน์ 
พบว่า บุคคลซึ่งไม่สนใจอาจเปลี่ยนจากความไม่สนใจเป็นสนใจได้ ถ้าสามารถท าให้บุคคลนั้นเกิด
ความรู้สึกว่าตนเองได้รับความส าเร็จ เกิดความภาคภูมิใจ ดังนั้น ผู้เป็นวิทยากรจึงจ าเป็นต้องรู้สาเหตุ
ของการมาเรียน เพ่ือประโยชน์ในการจัดสภาพการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อผู้เรียน สาเหตุที่ผู้ใหญ่มาเรียนมา
จากต้องการที่มีความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน มีเพ่ือนใหม่สร้างเครือข่าย ต้องการรู้จักคนมีอ านาจบารมี 
เพ่ือหวังพ่ึงพิงให้กิจกรรมของตนคล่องตัวขึ้น หวังจะขอความร่วมมือ ต้องการความก้าวหน้าในทาง
วิชาชีพ หาความรู้ทักษะใหม่ๆให้ตนเอง และต้องหารหลีกหนีเปลี่ยนแปลงจากสภาพที่เป็นอยู่ หรือ
ต้องการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ   

ดังนั้น การสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ส าหรับผู้ใหญ่ พึงระวัง ดังนี้  ๑) ต้อง
ลดการขู่บังคับ (Threat) ให้มีน้อยที่สุดหรือไม่มีเลย เพราะถ้าขู่บังคับจะน าไปสู่การต่อต้าน 
(Resistance) ๒) ไม่ควบคุมผู้เรียนมากเกินไปจนเกิดความเครียด ๓) ไม่ปฏิบัติต่อผู้เรียนซึ่งเป็นผู้ใหญ่
แบบเด็กๆ แต่ต้องมีการตระหนักเสมอว่า ผู้เรียนเป็นใคร ควรยกย่องและให้เกียรติ ๔) มีความเป็น
กันเองกับผู้เรียนและพยายามแสวงหาวิธีการจูงใจ ให้ผู้เรียนเกิดความอยากเรียนอยากเข้าร่วมใน
กิจกรรม การเป็นวิทยากรฝึกอบรมจึงต้องรู้และพยายามสร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ให้เกิดขึ้น
มากที่สุด  การเป็นวิทยากรที่ดีและมีคุณภาพจ าเป็นต้องอย่างยิ่งต้องรู้ “จิตวิทยาในการเรียนรู้ของ
ผู้ใหญ่” ซึ่งจะท าให้การเตรียมการสอนและด าเนินการสอนมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด 
                                                           

๑๕๒สมปราชญ์  อัมมะพันธุ์,  วิทยากรต้องรู้,  (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๗),  
หน้า  ๙๖-๙๗. 



 
 

๒๐๙ 

จิตวิทยาซึ่งวิทยากรควรรู้ได้แก่ ผู้เรียนคือใคร สาเหตุมาเรียน ลักษณะของผู้เรียน  ภาระหน้าที่ของ
ผู้เรียน  การสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  ขั้นตอนการเรียนรู้ อุปสรรคที่ขัดขวางการเรียนรู้ 
การจูงใจในการเรียนรู้ให้เกิดความอยากเรียน และช่วงเวลาซึ่งผู้ใหญ่เรียนได้ดีท่ีสุด๑๕๓ 

๒.๓ การจัดกระบวนการเรียนรู้  ทักษะส าคัญของการจัดกระบวนการเรียนรู้คือ 
ความสามารถในการถอดบทเรียน ซึ่งวิทยากรกระบวนการจะต้องฝึกฝนให้เกิดประสบการณ์และมี
ความเชี่ยวชาญเพียงพอที่จะน าไปประยุกต์ใช้กับเครื่องมือต่างๆ ดังนี้ การฟังอย่างลึกซึ้ง  การตั้ง
ค าถามแบบเปิด  การสรุปประเด็น การทวนความ การใช้กรอบวิธีคิดช่วยในการคิดให้ชัด การประเมิน
ความต้องการของผู้เข้าร่วมกิจกรรม การสังเกตกลุ่ม  การสวดมนต์การท าสมาธิความนิ่งของจิต     
การจัดกระบวนการในการเรียนรู้แบ่งออก ๓ ช่วงหลักๆ คือ  

๑)“ช่วงก่อนการเรียนรู้”  เหมือนการเตรียมดินให้พร้อมส าหรับการหว่านเมล็ด 
จ าเป็นต้องเตรียมพ้ืนที่แห่งการเรียนรู้ให้เหมาะสมเพ่ือให้เมล็ดพันธ์แห่งความรู้เติบโตงดงาม ค าว่า 
พ้ืนที่ หมายถึง สภาวะจิตของผู้ที่จะมาเรียนรู้และสถานที่ในการจัดกระบวนการเรียนรู้  ซึ่งสภาวะจิต
ของผู้ที่จะมาเรียนรู้ ต้องมีการเตรียมพ้ืนที่ภายในใจให้พร้อมและเหมาะสมส าหรับการเรียนรู้  สถานที่
บรรยากาศในการจัดกระบวนการเรียนรู้มีผลต่อสภาวะจิตของมนุษย์เสมอ การอยู่ในห้องแคบโปร่งโล่ง
ที่มืดหรือที่สว่าง ล้วนมีผลกระทบต่อจิตใจและการเรียนรู้ สถานที่การเรียนรู้จึงต้องรู้สึกผ่อนคลาย   
สุขสงบเป็นสมาธิ เป็นธรรมชาติเพ่ือเปิดการเรียนรู้ในตน กลุ่ม ห้องอบรมไม่กว้างหรือแคบเกินไป   
ควรมีพ้ืนที่โล่ง เพดานสูง อุณหภูมิไม่ร้อนหรือเย็นเกินไป แสงสว่างพอสมควร สภาพแวดล้อมพ้ืนที่
การฝึกอบรมไม่มีเสียงกิจกรรมจากภายนอกเข้ามาให้ห้องอบรม เพราะจะท าให้รบกวนสมาธิการ
เรียนรู้ บรรยากาศในการเรียนรู้ยังหมายถึง การจัดที่นั่ง ช่องไฟ ระหว่างเก้าอ้ี  โต๊ะ และอุปกรณ์ต่างๆ 
รวมถึงการนั่งล้อมวงสนทนากลุ่มย่อยไม่ควรห่างหรือใกล้ชิดกันมากเกินไป  

๒) “ช่วงการเรียนรู้”  เหมือนการลงมือเพาะปลูก เป็นขั้นตอนที่ใช้เวลาและต้องการ
ความต่อเนื่อง หมั่นรดน้ าส่งเสริมปัจจัยสู่ความเจริญงอกงามของการเรียนรู้ คอยดูแลข้อจ ากัด
อุปสรรคของการเรียนรู้ โดยมีหลักและกระบวนการส าคัญ ดังนี้  วิทยากรและทีมเป็นเสมือนคนสวนมี
ความรอบรู้เข้าใจแก่นสาระของเนื้อหาหรือหลักสูตร หลักการทักษะในการน ากระบวนการเรียนรู้ 
วิทยากรกระบวนการต้องมี “ศาสตร์” คือ ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระที่จะน าเสนอ และต้องมี 
“ศิลป์” จัดกระบวนการให้สอดคล้องตามสภาวะของผู้เข้าอบรม วิทยากรกระบวนการต้องเข้าใจและ
ใส่ใจกับเรื่องพลัง เคารพคุณค่าชีวิตของผู้เข้าร่วม ถ้ารู้สึกเครียด ไร้พลัง ต้องปรับกิจกรรมให้ผ่อน
คลาย การเรียนรู้เป็นเรื่องของพลังชีวิต การเริ่มต้นส าคัญต่อการเรียนรู้ การเริ่มต้นเป็นเหมือนการเปิด
ประตูให้ผู้เข้าร่วมอบรมเดินสู่โลกของการเรียนรู้ โดยมีวิทยากรกระบวนการเป็นดั่งเจ้าบ้านที่ต้อนรับ
                                                           

๑๕๓สมคิด  อิสระวัฒน์, ก้าวแรกสู่การเป็นวิทยากร, (กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ที่โรงพิมพ์ O.N.G. 
๒๕๔๓), หน้า ๑๙-๔๓. 



 
 

๒๑๐ 

แขกผู้มาเยือนให้รู้สึกสบายใจ วางใจและพร้อมจะเรียนรู้ โดยเริ่มต้นการเรียนรู้จาก “การท าสมาธิเป็น
กระบวนการส าคัญก่อนเริ่มกิจกรรมการเรียนรู้  กระบวนการเช็คอินเป็นกระบวนการก่อนเริ่มการ
เรียนรู้ ด้วยการสนทนาหรือการประชุมเป็นการอุ่นเครื่องเตรียมความพร้อม  สนทนากลุ่มย่อยเป็น
กระบวนการหลักของการเรียนรู้ เป็นการหล่อหลอมปัญญาเชื่อมความสัมพันธ์ลงในระดับลึก        
การแบ่งกลุ่มสนทนาเหมาะส าหรับ ๔-๖ คนเพ่ือให้สนทนาได้ลึกซึ้ง   การสะท้อนการครุ่นคิดด้วยการ
สงบนิ่งแล้วบันทึกของการครุ่นคิดด้วยการอยู่กับตนเองทบทวนประสบการณ์” 

๓) “ช่วงหลังการเรียนรู้” เหมือนการเก็บเกี่ยวผล ต่อยอดผลที่เก็บเกี่ยวได้ให้เกิด
ประโยชน์ยิ่งขึ้นอย่างแปรรูปความรู้ มีการประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเองและด้วยกันเป็นทีม      
การเรียนรู้นั้นเกิดขึ้นในตนเอง ด้วยตนเอง เพ่ือตนเอง โดยวิทยากรกระบวนการเป็นผู้เอ้ืออ านวยให้
เกิดการเรียนรู้ ดังนั้น วิทยากรกระบวนการจึงเน้นให้ผู้เข้าร่วมได้สังเกตตนเอง ครุ่นคิดและสะท้อน   
การเรียนรู้ของตนเองด้วยตนเอง สามารถประเมินตนเองว่าได้สิ่งใด ได้เรียนรู้สิ่งใด๑๕๔  

๒.๔ ทฤษฎีการเรียนรู้ส าหรับผู้ใหญ่  การเรียนรู้ของผู้ใหญ่เริ่มมีการศึกษาค้นคว้าและ
พัฒนาการมาจากแนวคิดเดิมของธอร์นไดค์ (Edward L. Thorndike. ๑๙๘๒) จากการศึกษาเกี่ยวกับ
การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ ดังนี้  ๑) ผู้ใหญ่อยากเรียนรู้ต่อเมื่อเขาต้องการและความสนใจที่จะเรียนรู้     
การเรียนรู้นั้นต้องจะช่วยให้เกิดความพึงพอใจ ความต้องการและความสนใจเป็นจุดเริ่มต้นของ     
การเรียนแบบผู้ใหญ่ การจัดกิจกรรมส าหรับผู้ใหญ่ต้องมีความเหมาะสม  ๒) ความสนใจแนวโน้ม       
การเรียนรู้ของผู้ใหญ่นั้น จะมุ่งไปที่การถือเอาชีวิตประจ าวันเป็นศูนย์กลาง (Life - centered) ใน  
การเรียนรู้ ดังนั้น การจัดกิจกรรมเพ่ือการเรียนรู้ของผู้ใหญ่จึงอยู่ที่สถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน
มากกว่าเนื้อหาวิชา  ๓)ประสบการณ์แห่งชีวิตของผู้ใหญ่นั้น นับเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุดส าหรับ
การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ วิธีการเรียนรู้ค้นหาความจริงจากประสบการณ์ ๔) ผู้ใหญ่มีความต้องการเป็น
อย่างมากที่จะชี้น าตนเอง (Self-directed) มากกว่าที่จะให้ใครชี้น าหรือควบคุม บทบาทของวิทยากร
ต้องเข้าไปมีส่วนร่วมกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมในกระบวนการค้นหาความจริงมากกว่าที่จะเป็นผู้
ถ่ายทอดความรู้ของตน  ๕)ผู้ใหญ่มีอายุมากต้องค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล อัตราความเร็ว
หรือช้าในการเรียนรู้  

 

ตารางท่ี  ๒.๘  ข้อแตกต่างระหว่างการเรียนรู้ของผู้ใหญ่กับการเรียนรู้ของเด็ก 
ข้อแตกต่างระหว่างการเรียนรู้ของผู้ใหญ่กับการเรียนรู้ของเด็กจะมีความต่างกัน 

เด็ก ผู้ใหญ่ 
-ขึ้นกับผู้อ่ืนในการตัดสอนว่าอะไรส าคัญที่จะต้อง -ตัดสินใจด้วยตนเองว่าอะไรส าคัญที่จะต้อง

                                                           
๑๕๔พระมหานพดล  ธมฺมานนฺโท, เปลี่ยนโลกจากภายใน กิจกรรมเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง , 

(นนทบุรี: พิมพ์ที่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชน ปริ้นติ้ง, ๒๕๖๐),  หน้า ๑๖-๒๓. 



 
 

๒๑๑ 

เรียนรู้ 
-ยอมรับข้อมูลข่าวสารที่น าเสนอแล้วเห็นว่ามี
คุณค่า 
-คาดหวังว่าสิ่ งที่ เรียนรู้จะเป็นประโยชน์ต่อ
อนาคตของตนมนระยะยาว 
-ไม่มีประสบการณ์หรือมีเพียงเล็กน้อย ที่จะ
สามารถน าออกมาใช้คือเป็นพวกเริ่มต้นใหม่ 
-มีความสามารถน้อยที่จะเป็นแหล่งทรัพยากร
ความรู้แก่ผู้สอนและเพ่ือนร่วมชั้น 
-สนใจเนื้อหาและสนใจเข้าร่วมกิจกรรมน้อย 
เรียนภายใต้บรรยากาศที่ถูกบังคับ 
-การวางแผนการเรียนรู้เป็นความรับผิดชอบของ
ผู้สอน 

เรียนรู้ 
-ต้องการข้อมูลข่าวสารที่มีเหตุผลซึ่งอยู่กับความ
เชื่อและประสบการณ์ 
-คาดหวังว่าสิ่งที่เรียนรู้จะเป็นประโยชน์ต่อเขา
ทันทีในระยะสั้น 
-มีประสบการณ์ที่ผ่านมามากซึ่งน าออกมาใช้ได้
แต่อาจมีมุมมองที่ติดยึด 
-มีศักยภาพสูงที่จะแหล่งทรัพยากรความรู้ให้แก่
ผู้ดูแลและสมาชิกกลุ่ม 
-สนใจที่ปัญหามีความกระตือรือร้นในการมีส่วน
ร่วม 
-เรียนตามหน้าที่และร่วมรับผิดชอบในการ
วางแผน๑๕๕ 

 

๒.๕ หลักการเรียนรู้ส าหรับผู้ใหญ่  วิทยากรต้องค านึงถึงหลักการเรียนรู้ของผู้ใหญ่
เพ่ือให้การฝึกอบรมนั้นเกิดประสิทธิผลมากที่สุด หลักการที่  ๑ ผู้ใหญ่จะเรียนรู้ จ าได้และสามารถ
น าไปใช้ได้ดีเมื่อเห็นว่าสิ่งที่ก าลังเรียนนั้นมีคุณค่าที่จะรู้  เช่น ความรู้ดังกล่าวจะช่วยให้ตนเอง
ปฏิบัติงานได้ดีข้ึน มีผลต่อความเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพหรือตรงกับความสนใจของตนเอง   หลักการ
ที ่๒  ผู้ใหญ่เรียนรู้ได้ดีโดยการวิเคราะห์และหาข้อสรุปด้วยตนเองจากการลงมือปฏิบัติ แก้ปัญหาและ
มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการซักถาม โต้แย้ง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ หลักการที่  ๓ บรรยากาศ
ในห้องเรียน ซึ่งรวมถึงบรรยากาศทางกายภาพจิตวิทยาและสังคม มีอิทธิพลโดยตรงต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  หลักการที่ ๔ ผู้ใหญ่ไม่ต้องการเข้ามาเรียนโดยการเป็นผู้รับในสิ่งที่ตนเอง
ต้องการจะรู้เพียงด้านเดียว เนื่องจากตนเองก็มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์จึงอยากจะแสดงความ
คิดเห็น เปรียบเทียบ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้อ่ืน  หลักการที่  ๕ การเรียนรู้ในสิ่งใหม่ของ
ผู้ใหญ่ จะท าโดยผ่านกระบวนการเปรียบเทียบเชื่อมโยงกับสิ่งที่เคยรู้หรือมีประสบการณ์ที่คล้ายคลึง
กันมาแล้ว ความรวดเร็วในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  อาจจะช้าลงเมื่อมีอายุมากขึ้น แต่ประสบการณ์จะท า
ให้มีการตัดสินใจที่ดีกว่าผู้ที่ยังมีอายุน้อย สถาบันเพ่ือการพัฒนาบุคลากรและองค์กรแห่งชาติของ
สหรัฐอเมริกา (The National Institute for Staff and Organizational Development) โดยสรุป
การเรียนของผู้ใหญ่ไว้ ๓ หมวด   ดังนี้ 

                                                           
๑๕๕สถาบันพัฒนาพระวิทยากร , คัมภี ร์พระวิทยากรหลักสูตรพระวิทยากรบรรยายธรรม , 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์เทพเพ็ญวานิสย์, ๒๕๖๐), หน้า ๒๐-๒๓. 



 
 

๒๑๒ 

หมวดที่ ๑ การเรียนรู้และสิ่งจูงใจให้ผู้ใหญ่เรียนรู้ 
โดยผู้ใหญ่แสวงหาความรู้เพ่ือที่จะน ามาใช้แก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลง หรือวิกฤตการณ์

ส าคัญในชีวิตที่ตนเองก าลังประสบอยู่  ผู้ใหญ่ถูกกระตุ้นให้แสวงหาความรู้ เป็นการเรียนรู้เพ่ือที่จะหา
ค าตอบ มิใช่เป็นการเรียนเพ่ือจะรู้ และเพ่ิมพูนรักษาระดับความภาคภูมิใจจึงเป็นแรงกระตุ้นให้ผู้ใหญ่
แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง 

หมวดที่ ๒ ลักษณะท่ีดีของหลักสูตรส าหรับผู้ใหญ่ 
ผู้ใหญ่จะชอบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เลือกก าหนดและควบคุมโดยตนเองมากกว่าที่เรียนเป็น

กลุ่มใหญ่ซึ่งกิจกรรมจะถูกก าหนดโดยวิทยากร ผู้ใหญ่จะเลือกวิธีการเรียนรู้มากกว่าหนึ่งวิธี  ผู้ใหญ่
ชอบเรียนรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ โดยตรงมากกว่าเรียนรู้จากเอกสารต ารา ผู้ใหญ่จะ
ชอบการเรียนรู้ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้และวิธีลงมือปฏิบัติ เป็นเหตุจูงใจให้ผู้ใหญ่หันมาเรียนรู้ 

หมวดที่ ๓ บรรยากาศในชั้นเรียน 
ผู้ใหญ่จะไม่ชอบกิจกรรมการเรียนการสอนที่อาจท าให้ตนเองอยู่ในสภาวะที่เสี่ยงต่อการ

ขายหน้า เช่น ให้ทดลองท ากิจกรรมที่ตนเองไม่มั่นใจต่อหน้าเพ่ือนร่วมงานกลุ่มใหญ่  ผู้ใหญ่มีความ
คาดหวังเมื่อมาเข้าหลักสูตรฝึกอบรม บรรยากาศในห้องเรียนจะต้องมีความสะดวกสบาย กายภาพ 
อารมณ์ สังคม ผู้ใหญ่ไม่ชอบการนั่งฟังบรรยายที่ยาวนานโดยไม่มีโอกาสได้เปลี่ยนอิริยาบถไปท า
กิจกรรมอื่นบ้าง เช่น ฝึกปฏิบัติ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์  วิทยากรส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะเป็นผู้
พูดเพียงฝ่ายเดียว วิทยากรที่ดีต้องลดพฤติกรรม แล้วเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมมีการปฏิสัมพันธ์มากขึ้น 
เพ่ือดึงเอาความรู้ประสบการณ์ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมาแบ่งปันให้เพ่ือนร่วมห้องให้มากขึ้น 
บทบาทของวิทยากรควรเป็นผู้อ านวยความสะดวกให้เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ สร้างความ
สมดุลของกิจกรรม  วิทยากรต้องปกป้องความคิดเห็นเข้าอบรมที่ขัดแย้งหรือแตกต่าง  ระวังมิให้
ความเห็นขัดแย้งบานปลายน าไปสู่การขัดแย้งระหว่างบุคคล  ดังนั้น การปฏิบัติต่อผู้เข้าฝึกอบรมที่
เป็นผู้ใหญ่วิทยากรพึงต้องตระหนัก ดังนี้  

๑) ผู้ใหญ่มีอัตตาและทิฐิ  มีความหยิ่งในศักดิ์ศรีของตนเองพึงระวังกิจกรรมที่กลายเป็น
ตัวตลกหรือถูกดูหมิ่น  วิทยากรต้องให้เกียรติให้ก าลังใจ กิจกรรมละลายพฤติกรรมเพ่ือให้ผู้ใหญ่สนิท
สนมกันควรท าตั้งเริ่มต้นของการฝึกอบรม 

๒) ผู้ใหญ่เป็นเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์หลากหลาย วิทยากรต้องสร้างกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการฝึกอบรมมากกว่ามุ่งให้ความรู้เพราะผู้ใหญ่ประสบการณ์มาก การแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ท าให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการฝึกอบรม 

๓) ผู้ใหญ่มีค่านิยม ความเชื่อ ความเห็นที่เป็นตัวของเอง  วิทยากรต้องปฏิบัติต่อผู้เข้า
อบรมที่เป็นผู้ใหญ่แบบสุภาพ ยอมรับความคิดเห็น คามเชื่อ ค่านิยม และวิถีชีวิตที่ต่างจากผู้อ่ืน       
แต่ต้องเคารพความเห็นที่มีความแตกต่างกัน 



 
 

๒๑๓ 

๔) ผู้ใหญ่ต้องการก าหนดกฎเกณฑ์ต่างๆด้วยตนเอง  วิทยากรหลีกเลี่ยงการสอนใน
ลักษณะที่เป็นการป้อนให้หมดทุกอย่างและอย่าคาดหวังว่าผู้ใหญ่จะเห็นด้วยทุกกรณีในสิ่งที่วิทยากร
จะสอน วิทยากรจึงพยายามมีกิจกรรมร่วมกับผู้เข้าอบรม แต่ต้องค านึงถึงว่าผู้ใหญ่คือบุคคลที่มี
ร่างกายเกิดความเมื่อยล้าง่าย 

๕) การเรียนรู้ของผู้ใหญ่มุ่งไปสู่การแก้ปัญหา  วิทยากรต้องตระหนักว่าสิ่งที่ก าลังเรียนรู้
นั้นจะสามารถน าไปใช้ปฏิบัติในสถานการณ์จริง พยายามใช้กรณีศึกษา แบ่งกลุ่มถกปัญหา กิจกรรม
การมีส่วนร่วม จะช่วยให้ผู้ใหญ่เรียนรู้ได้ดีเพ่ือน าไปแก้ปัญหาสถานการณ์ท่ีตนเองก าลังประสบอยู่๑๕๖ 

๒.๖ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับผู้ใหญ่  หลักส าคัญที่ผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้
ผู้ใหญ่ เพ่ือจะช่วยให้การเรียนประสบผลส าเร็จ ดังนี้ ๑) การเรียนรู้ขึ้นอยู่กับแรงจูงใจ ซึ่งแรงจูงใจของ
ผู้ใหญ่มีอยู่แล้วเพียงผู้จัดกิจกรรมรู้จักดึงมายั่วยุให้อยากเรียนรู้เพิ่มข้ึน  ๒) การเรียนรู้ต้องมีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้ ผู้ใหญ่จะเรียนรู้ได้ดีเมื่อมีส่วนร่วมในกิจกรรม จะก่อให้เกิดความสนใจในการเรี ยนรู้สิ่ง
ใหม่ๆ  ๓) ผู้ใหญ่เรียนรู้ได้ดีเมื่อเขาสนใจมีความต้องการที่จะเรียนรู้ สัมพันธ์กับปัญหาชีวิตหรือการ
ท างานที่มีอยู่จริง เป็นโอกาสในการฝึกแก้ปัญหา ๔) ผู้ใหญ่จะเรียนได้ดีเมื่อบรรยากาศเป็นกันเอง     
มีอิสระในการเรียนรู้ เพราะผู้ใหญ่ต้องการแนะน ามิใช่สอน ๕) การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ควรมีวิธีอัน
หลากหลายรูปแบบตามความเหมาะสม ตามวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้   ศิลปะการสอนผู้ใหญ่จึงมี
ความส าคัญ ซึ่งการสอนเป็นศาสตร์และศิลป์ การสอนเป็นที่เข้าใจว่าครูเป็นผู้แสดงเป็นผู้ให้เนื้อหา 
วิธีการสอนมักใช้การใช้บรรยายเป็นส่วนใหญ่ สาระส าคัญขึ้นอยู่กับผู้สอน ผู้เรียนเป็นผู้รับ ส่วนการ
อบรมส าหรับผู้ใหญ่ หมายถึง การช่วยให้ผู้ใหญ่เรียนรู้ เน้นบทบาทในฐานะผู้อ านวยการความสะดวก
ในการเรียนรู้ (Learning Facilitator) หรือเรียกว่า Fa หรือเป็น ผู้เข้าร่วมกิจกรรม นั่นคือครูเป็น
ผู้ช่วยให้ผู้ใหญ่เกิดการเรียนรู้ในการท ากิจกรรมที่ก าหนดขึ้นอย่างมีขั้นตอนและมีวัตถุประสงค์ที่
แน่นอน  ค าว่า ช่วย หมายถึง ช่วยออกแบบสร้างประสบการณ์เพ่ือการเรียนรู้ ช่วยสร้างบรรยากาศที่
จะอ านวยให้ผู้เรียนได้บรรลุถึงความส าเร็จในการเรียน ช่วยวิเคราะห์ปัญหาของผู้เรียน  ความต้องการ
ของผู้ใหญ่ในการเข้าร่วมกิจกรรม มีเหตุผลพ้ืนฐานที่เข้าร่วมกิจกรรม ๓ ประการ คือ ๑) ต้องการเข้า
ร่วมสังคมแสวงหากิจกรรมใหม่ๆ เข้าร่วมกิจกรรมท าให้เพ่ือนใหม่ๆ ๒) ต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ อยากรู้
อยากเห็น มิได้ค านึงถึงปริญญาแต่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ของตน  ๓) ต้องการรู้จักตระหนักรู้ในตนเอง
และพัฒนาตนเองเพ่ือการปรับตัว ปรับอาชีพให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง๑๕๗  

                                                           
๑๕๖วิบูลย์  บุญยธโรกุล, คู่มือวิทยากรและผู้จัดการฝึกอบรม, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทด่านสุทธากา

รพิมพ,์ ๒๕๔๕), หน้า ๒๒-๓๐. 
๑๕๗อ้อม  ประนอม, วิทยาการส าหรับวิทยากร, (กรุงเทพมหานคร: ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นวสาส์นการ

พิมพ์, ๒๕๕๒), หน้า ๖๔-๖๖ 



 
 

๒๑๔ 

๒.๗ การฝึกอบรมส าหรับผู้ใหญ่  การฝึกอบรมผู้ใหญ่ควรใช้วิธีการอันหลายๆวิธี ผู้ใหญ่
ต้องการเรียนโดยการแนะน า แนะแนว จูงใจ ชมเชยให้ก าลังใจ ไม่ชอบระเบียบไม่ชอบการสอบเพราะ
กลัวเสียหน้า ขั้นตอนในการฝึกอบรมผู้ใหญ่ต้องค านึงถึงว่า ๑) เรียกร้องความสนใจ (Draw 
Attentions) ชี้ให้เห็นประโยชน์ที่จะได้รับเพื่อแก้ปัญหาชีวิตหรือการท างาน  ๒) กระตุ้น (Stimulate) 
จูงใจ (Persuasion) ให้เกิดความกระตือรือร้น  ๓) กระตุ้นเตือน (Motivate) ให้ก าลังใจ ซ้ าอีก เตือน
อีก  ๔) หลีกเลี่ยงการกระท าให้เกิดเสียความรู้สึก (Avoid Feeling) ๕) ประเมินผล (Evaluate)     
ด้วยการสังเกตลับๆ อย่าเปิดเผย หรือวิจารณ์ในการเชิงลบแต่ในทางบวกท าได้  ผู้ใหญ่จะเรียนรู้ได้ดี
ต่อเมื่อเขามีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเรียน ผู้ใหญ่จะเรียนได้ดีก็ต่อเมื่อมีจุดหมายที่ชัดเจน 
ผู้ใหญ่จะเรียนได้เมื่อเขาตั้งใจจะเรียนและเรียนอย่างทุ่มเท ผู้ใหญ่จะเรียนได้ดีเมื่อได้รับความพอใจจาก
การเรียน  ๕) ความฉลาดเฉลียวและมีประสบการณ์ของผู้ใหญ่ ๖) ข้อจ ากัดของผู้ใหญ่ในการศึกษา
ค้นคว้า  นักฝึกอบรมหรือวิทยากรต้องค านึงถึงความแตกต่างของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือจัดการ
เรียนการสอนให้ เหมาะสมและเกิดการเรียนรู้ มาที่สุด โดยต้องค านึง ดังนี้  ๑) การปรับตัว 
(Adjustment) การที่บุคคลปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการกระท าเพ่ือหลีกเลี่ยงสภาวะที่จะเป็น
อุปสรรคขัดขวางชีวิตความเป็นอยู่ของตน เช่น การปรับตัวทางสังคมให้เข้ากับกลุ่มเพ่ือน ๒) เทคนิค
การสอน (Teaching Techniques) หมายถึง การจัดการวิธีการสอน ขั้นตอนในการใช้เครื่องมือ เกม
กิจกรรม วิธีการต่าง โดยจะท าให้ผู้เข้าอบรมสามารถรับรู้ประสบการณ์เต็มที่ ไม่เบื่อหน่าย เช่น การใช้
กระบวนการกลุ่มฝึกให้เกิดการปฏิบัติแทนที่จะฟังบรรยาย ๓) การทบทวนบทเรียน (Repetition  or 
Practice) หมายถึง วิธีการที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจกระจ่างแจ้ง ท าเกิดผลดีในการ
เรียนยิ่งขึ้นในการสอนผู้ใหญ่  ๔) การบีบบังคับให้เกิดการเรียนรู้ (Reinforcement) หมายถึง วิธีการ
ตั้งกติกาจ ากัดวงขอบเขต เพื่อให้เกิดการบีบบังคับ เช่น มีการทดสอบ การให้คะแนน การตั้งเกณฑ์ ใน
การฝึกอบรมถ้ามีการบีบบังคับผู้ใหญ่จะไม่เรียนรู้ เพราะท าให้เกิดความอายหรือความกลัว แต่ควร
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ด้วยการจูงใจ กระตุ้น ส่งเสริมก าลังใจด้วยการชมเชย ให้รางวัลจะดีกว่า 
ควรใช้วิธีบีบบังคับเฉพาะเรื่องระเบียบปฏิบัติง่ายๆ เช่น การเข้าอบรมตรงเวลา การรักษาความสะอาด 
การปิดเสียงเครื่องมือสื่อสาร ถือว่าเป็นการบีบบังคับแบบอ่อนๆเท่านั้น๑๕๘ 

การสอนผู้ใหญ่สามารถแบ่งออก ๔ ขั้นตอน ขั้นที่ ๑ เรียกร้องความสนใจ ชี้ให้เห็น
ประโยชน์ที่จะได้รับ เพ่ือแก้ปัญหาชีวิตและการท างาน ขั้นที่ ๒ กระตุ้นและจูงใจให้เกิดความ
กระตือรือร้น  ขั้นที่ ๓ ให้ลงมือกระท าพร้อมกัน กระตุ้นเตือน (Motivate) และให้ก าลังใจ ขั้นที่ ๔ 
ประเมินด้วยการสังเกตลับๆ อย่าเปิดเผย ไม่วิจารณ์ในเชิงลบ สิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ของ
ผู้ใหญ่ โดยผู้ใหญ่จะเรียนไม่ได้ดีถ้ามีกรณีต่อไปนี้ ถือว่าเป็นอุปสรรคในการเรียนรู้ ประกอบด้วย      
                                                           

๑๕๘สมปราชญ์  อัมมะพันธุ์,  วิทยากรต้องรู้,  (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๗),  
หน้า  ๒๐๓-๒๐๗. 



 
 

๒๑๕ 

๑) ผู้ใหญ่มีปมด้อย  ๒) เมื่อได้รับการปฏิบัติไม่เท่าเทียมกัน ๓) เมื่อผู้ใหญ่ขาดความอดทนในการ
เรียนรู้ ๔) เมื่อผู้ใหญ่มีความกังวลต่อการเรียนรู้ ๕) เมื่อผู้ใหญ่ขาดความสนใจในหัวข้อที่เรียน ๖) เมื่อมี
เหตุผลรบกวนทางกายและจิตใจ มีปัญหาครอบครัว  ๗) ไม่ได้รับความพอใจจากการบรรยาย           
มีทัศนคติไม่ดีต่อผู้บรรยาย  ๘) ร่างกายไม่แข็งแรง ปัญหาด้านสุขภาพ  ๙) การเรียนรู้นั้นเป็นโอกาส
สุดท้ายในการศึกษาเล่าเรียน  ๑๐) ผู้ใหญ่รู้สึกว่าเป็นการไม่คุ้มค่าท่ีจะเรียนรู้๑๕๙ 
 

๒.๒.๑๕ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ส าหรับวิทยากร 
๒.๑ ความหมายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ตามแนวทางของศาสตร์พระราชามุ่งสู่การพัฒนาคนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตามพระปฐม

บรมราชโองการที่ว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพ่ือประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”ในหลวง
รัชกาลที่ ๙ ทรงใช้ค าว่า “ครอง” ไม่ใช่ “ปกครอง” ท าให้เลขาธิการสหประชาชาติจึงทูลเกล้าฯ ถวาย
รางวัล “ความส าเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์” (HNDR Human Development Lifetime 
Achievement Award) แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อม
ทั้งได้รับขนานนามจากชาวโลกว่า “ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา (Development King)” 
เลขาธิการสหประชาชาติประกาศสดุดีเกียรติคุณในหลวงรัชกาลที่๙ ความตอนหนึ่งว่า “ในหลวงรับ
กาลที่ ๙ ทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนาเพราะทรงถือเอาคนเป็นศูนย์กลางแห่งการพัฒนา คือ มนุษย์เป็น
ตัวตั้งของการพัฒนา หัวใจของการพัฒนาอยู่ที่คน” ศาสตร์พระราชามุ่งพัฒนามนุษย์ใน ๔ ขั้นตอน 
คือ “ที่ขาดเติมให้เต็ม  ที่เต็มให้รู้จักพอ  ที่พอให้รู้จักแบ่ง  ที่แบ่งให้เป็นธรรม”๑๖๐  ทฤษฎีการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์(Human Resource Development: HRD) จึงมีความหมายดังต่อไปนี้  

พะยอม  วงศ์สารศรี   ได้ให้ความหมาย การจัดการทรัพยากรมนุษย์  (Human  
Resource Management)เดิมเรียกว่า การบริหารงานบุคคล (Personal Management)           
ซึ่งหมายความว่า เป็นการวางแผน การจัดองค์การ การอ านวยการ การควบคุม การจัดหา การพัฒนา  
การจ่ายค่าตอบแทน การธ ารงรักษาและการพ้นจากการปฏิบัติงาน แต่เมื่อสภาพการท าให้องค์การ
ต้องให้ความส าคัญกับคนว่าเป็นทรัพยากรอย่างหนึ่งที่จะช่วยผลักดันให้องค์การด าเนินงานไปด้วย
ความราบรื่น และมีประสิทธิภาพจึงเกิดการขยายและพัฒนาแนวองค์การด าเนินงานไปด้วยความ

                                                           
๑๕๙สมคิด   บางโม, เทคนิคการฝึกอบรมและการประชุม, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทวิทยพัฒน์ จ ากัด, 

๒๕๕๑),หน้า ๙๖-๙๘. 
๑๖๐พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต),  ศาสตร์พระราชา,  (นนทบุรี: พิมพ์ที่ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

เชน ปริ้นติ้ง, ๒๕๖๐),   หน้า ๑-๖. 



 
 

๒๑๖ 

ราบรื่น และมีประสิทธิภาพจึงเกิดการขยายและพัฒนาแนวความคิดทางด้านการบริหารงานบุคคล  
เป็นการบริหารทรัพยากรมนุษย์๑๖๑ 

ณัฎฐพันธ์  เขจรนันทน์  ได้ให้ความหมาย การจัดการทรัพยากรมนุษย์  หมายถึง
กระบวนการที่ผู้บริหาร  ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการงานบุคลากร และหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร
ขององค์การ ร่วมกันใช้ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการสรรหา การคัดเลือก และบรรจุบุคคลที่
มีคุณสมบัติเหมาะสมให้เข้าปฏิบัติงานในองค์การ พร้อมทั้งด าเนินการธ ารงเสริมสร้างหลักประกัน
ให้แก่สมาชิกท่ีต้องพ้นจากการท างานร่วมงานกับองค์การให้สามารถด ารงชีวิตในสังคมมีความสุข๑๖๒ 

สุรพล  สุยะพรหมได้ให้ความหมายของการจัดการทรัพยากรมนุษย์  เป็นกระบวนการใน
การจัดการเก่ียวกับบุคคลทางด้านการจัดหาบุคลากร ที่มีบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาท างาน
ในองค์การและใช้บุคคลนั้นให้เกิดประโยชน์แก่องค์การ โดยต้องมีการพัฒนาขีดความสามารถทั้ง
ทางดา้นความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ด้วยการฝึกอบรม รวมถึงการรักษาบุคลากรให้ปฏิบัติงานอย่างมี
ความสุขด้วยการจัดให้มีสวัสดิการที่ดี ให้ค่าจ้าง ค่าตอบแทนที่เหมาะสมจนกระทั่งพ้นจากการ
ปฏิบัติงานด้านการลาออกหรือเกษียณอายุ๑๖๓ 

จากความหมายข้างต้น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรและมีนักวิชาการได้ให้ความหมายไว้ดังนี้ 

Nadler ได้อธิบายความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ว่า กิจกรรมที่ส าคัญ       
๓ ประการคือ การศึกษา (Education)การฝึกอบรม (Training) และการพัฒนา (Development)๑๖๔ 

Noe ได้ให้ค านิยามว่า การพัฒนาบุคลากร หมายถึง กระบวนการที่ท าให้พนักงานมี
ความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมที่ดีขึ้น ทั้งนี้ เพ่ือจะช่วยให้พนักงานปรับปรุงความสามารถ เพ่ือ
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของงานและความต้องการของลูกค้า๑๖๕ 

กัลยารัตน์  ธีระธนชัยกุล  ได้สรุปความหมายของการพัฒนาบุคลากรว่า  การพัฒนา
บุคลากร  หมายถึง  กระบวนการเพ่ิมศักยภาพของบุคคลในองค์การผ่านกระบวนการให้การศึกษา  
                                                           

๑๖๑พะยอม  วงศ์สารศรี, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, พิมพ์ครั้งที่ ๗,(กรุงเทพมหานคร : คณะ
วิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, ๒๕๔๑), หน้า  ๓. 

๑๖๒ณัฏฐพันธ์  เขจรนันทร์, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๑), หน้า  ๓. 

๑๖๓สุรพล  สุยะพรหมและคณะ, ทฤษฎีองค์การและการจัดการเชิงพุทธ, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕), หน้า ๑๕๐-๑๕๑. 

๑๖๔L. Nadler and Z, Developing Human Resources, 3rd ed. (San Francisco: Jossey-
Bass, 1991). 

๑๖๕Noe, R.A., Hollenbech,  J.R.,  Gerhart,  B.,  and  Wright,  Human  Resource 
Management,  “On Sfrategy” : HRR’s 10 must reads.  (Boston,  2003),  Page 224. 



 
 

๒๑๗ 

การฝึกอบรม  การสร้างโอกาสการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  ทั้งนี้เพ่ือให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้
เป็นประโยชน์ต่อองค์การและบุคลากร”๑๖๖ 

ดังนั้น  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นหน้าที่ที่ส าคัญของการบริหารจัดการองค์กร     
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นการลงทุนด้านบุคลากร  (Human capital) เป็นองค์ความรู้ที่พัฒนา
คู่ขนานไปพรอมกันทั้งองค์กรและบุคลากรโดยผ่านกระบวนการศึกษาในรูปแบบต่างๆ ซึ่งจะมี
ความหมายครอบคลุมการให้การศึกษาเรียนรู้งาน การฝึกอบรมให้ปฏิบัติงานได้ และการพัฒนาสาย
งานอาชีพโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือปรับปรุงความสามารถในการท างานของพนักงานทั้งในฐานะปัจเจก
บุคคลและกลุ่ม เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรมีประสิทธิผล กล่าวโดยสรุปการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เป็นเรื่องของการปรับปรุงความสามารถอย่างต่อเนื่องของบุคลากรและองค์กร  การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์จะมีประสิทธิผลหรือการด าเนินงานขององค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมายและภารกิจ
จะต้องจัดการให้บุคลากรมีขีดความสามารถ (Competency)  ออกแบบการพัฒนาสายอาชีพหรือ
เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (career path) อย่างเหมาะสมกับภารกิจ  มีการจัดการการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน (appraisal  management)  รวมทั้งการพัฒนาองค์กร  (organization)  
โดยน าหลักการ  วิธีการจัดการงานบุคคล  (personnel  management)  มาเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนา  ดังนั้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรจะจัดการได้อย่างมีประสิทธิ ผลจะต้องอาศัย
เครื่องมือทั้งสี่ประการดังกล่าวข้างต้นในลักษณะของการบูรณาการ  มิใช่เน้นเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  
การให้การศึกษา การฝึกอบรม  การพัฒนาสายอาชีพ  และการจัดการการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ต้องเป็นเรื่องของภารกิจขององค์กร  ซึ่งอาจจะแตกต่างจากความเข้าใจของผู้คนทั่วไปที่เมื่อพูดถึง
การศึกษาก็เข้าใจว่าเป็นการศึกษาที่เอาปริญญา  หรือการฝึกอบรมก็จะคิดถึงหลักสูตรการฝึกอบรมที่
สถาบันการศึกษาหรือสถาบันการฝึกอบรมจัดกันอยู่ในตลาด  แต่การพัฒนาบุคลากรขององค์กรเป็น
เรื่องของการศึกษาและฝึกอบรมงานในหน้าที่เพ่ือให้มีขีดความสามารถในการท างานให้บรรลุผลลัพธ์
ขององค์กร  กล่าวคือการพัฒนาพนักงานขององค์กรมีเป้าหมายเพ่ือให้พนักงานมีความเข้าใจในงาน
ปฏิบัติงานตามข้ันตอนหรือกระบวนการได้  มีทักษะและพัฒนางานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย๑๖๗  

ดังนั้น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง กระบวนการที่ผู้บริหารมุ่งเน้นการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์กรเต็มความสามารถโดยอาศัยทักษะในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพและมีการวางแผน เพ่ือพัฒนาบุคลากรในองค์กรโดยใช้วิธีการฝึกอบรม 

                                                           
๑๖๖กัลยารัตน์  ธีระธนชัยกุล, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทส.เอเซียเพรส 

(1989) จ ากัด, ๒๕๕๖), หน้า ๑๔๗. 
๑๖๗ประเวศน์  มหารัตน์สกุล, การจัดการทรัพยากรและการพัฒนามนุษย์, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท

ปัญญาชนดิสทริบิวเตอร์จ ากัด, ๒๕๕๖), หน้า  ๔-๕. 



 
 

๒๑๘ 

หรือการจัดกิจกรรมอันจะเสริมสร้างเปลี่ยนพฤติกรรมของทรัพยากรมนุษย์ ให้บุคคลที่มีความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ในการท างาน รวมถึงมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร 

 

๒.๒ รูปแบบและวัตถุประสงค์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD)   
รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  สามารถท าได้หลายรูปแบบ  ดังนี้  ๑) การให้

ทุนการศึกษาต่อแก่บุคลากรในระดับที่สูงขึ้นและสอดคล้องกับทิศทางขององค์การ  ๒) การโยกย้าย
สับเปลี่ยนต าแหน่งงาน (Job Rotation) เพ่ือเปิดโอกาสให้บุคลากรเรียนรู้งาน และสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ 
ให้กับมุมมองการท างานที่กว้างขึ้น  ๓) การท างานในรูปแบบคณะกรรมการ  เป็นอีกรูปแบบหนึ่ง     
ที่ส่งเสริมให้บุคลากรได้เรียนรู้วิธีคิด  วิธีการท างานของบุคลากรอ่ืน ๆ  ในคณะกรรมการและได้ เห็น
มุมมองของบุคลากรจากฝ่ายต่างๆ มากขึ้น  ๔) การจัดกิจกรรมนอกสถานที่  เช่น  Walk  Rally  เพ่ือ
พัฒนาบุคลากรเรื่องการท างานเป็นทีม  การตัดสินใจ  การแก้ปัญหา  เฉพาะหน้า  เป็นต้น 

วัตถุประสงค์ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มี  ๔  ประการ ดังนี้ ๑) การพัฒนา
ความรู้ (Knowledge  development)  ซึ่งการพัฒนาความรู้เป็นรูปแบบการพัฒนาที่ปรากฏอย่าง
ดาษดื่นทั่วไป  เนื่องจากเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกันว่า “ความรู้”  (Knowledge)  เป็นปัจจัยที่ส าคัญ
ประการหนึ่งในการท างานทุกระดับ  ดังนั้น การพัฒนาความรู้มีหลายวิธีเช่น  การส่งบุคลากรไปศึกษา  
ในสถาบันการศึกษา  การจัดอบรมภายในองค์การ  การส่งบุคลากรเข้าการฝึกอบรมซึ่งจัดโดยองค์กร
ภายนอก  การสอนงาน  การโยกย้ายหน่วยงาน  ทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นตัวช่วยเสริมสร้างความรู้แก่
บุคลากรได้ทั้งสิ้น  อย่างไรก็ตามวิธีการที่ท าได้ง่ายและปฏิบัติกันแพร่หลายในเรื่องการพัฒนาความรู้  
คือ  การส่งบุคลากรไปอบรมภายนอกองค์การ (Outside Training)  ๒) การพัฒนาทักษะ  (Skill  
development)  ซึ่งทักษะคือความช านาญ  ดังนั้น  การพัฒนาทักษะจึงมักจะพัฒนาโดยการท างาน
จริง  (On  the job training)  การฝึกแก้ปัญหา  (Problem  solving)  หรือการแสดงบทบาทสมมติ 
(Role model)   ๓) การพัฒนาความสามารถ  (Ability development) ซึ่งเป็นกระบวนการให้
บุคลากรได้มีโอกาสท างานที่แตกต่างไปจากเดิม การโยกย้ายเขตความรับผิดชอบของบุคลากรให้กว้าง
ขึ้นกว่าเดิม มากขึ้นกว่าเดิม เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้สึกว่าตนได้ท างานที่ส าคัญ ยากขึ้นกว่าเดิม      
ท้าทายกว่าเดิม   ๔) การพัฒนาทัศนคติ (Attitude  development)  ซึ่งการพัฒนาทัศนคติคือ  
การพัฒนาความคิดเห็น  มุมมอง  วิธีคิดหรือความเชื่อของบุคลากรในเรื่องต่างๆ  ในการท างาน     
เช่น  ทัศนคติต่องานที่ท า  บุคลากรบางคนชอบท างาน  คนที่รู้สึกว่าท้าทายความรู้  ความสามารถ  
ในขณะที่บุคลากรบางคนชอบท างานที่มีปัญหาน้อยๆ  ไม่ชอบการท างานที่ต้องเผชิญหน้ากับลูกค้า  
ทัศนคติต่อเพ่ือนร่วมงาน  บุคลากรบางคนมีปัญหาเรื่องทัศนคติต่อเพ่ือนร่วมงานเช่น  มองผู้อ่ืนในแง่
ร้าย  ไม่รู้จักให้เกียรติเพ่ือนร่วมงาน เป็นต้น หรือ ทัศนคติต่อผู้บริหารและองค์การทัศนคติที่ไม่ดี     
ไม่เป็นไปในทางสร้างสรรค์ต่อผู้บริหาร  และองค์การ  เป็นมูลเหตุให้เกิดปัญหาในสถานที่ท างาน
จ านวนไม่น้อย  ในปัจจุบัน  ดังนั้น การพัฒนาทัศนคติจึงเป็นภาระงานที่มีความส าคัญมากของ



 
 

๒๑๙ 

ผู้บริหารที่ต้องดูแลเอาใจใส่  และจัดให้มีการฝึกอบรมพัฒนาให้บุคลากรมีทัศนคติเชิงบวก  ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อหัวหน้างานและองค์การโดยรวมด้วย๑๖๘ 

 

๒.๓ กรอบและวิธีการของพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มี
ขอบข่ายครอบคลุมใน ๓  เรื่องใหญ่ๆ คือ ในเรื่องของคนงานและองค์การโดยมีวิธีการและรูปแบบการ
พัฒนาใน ๓  รูปแบบ ได้แก่  การศึกษา (Education) การฝึกอบรม (Training) การพัฒนา 
(Development) ดังนี้ 

๑) การศึกษา  (Education) เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับศาสตร์ หลักการหรือทฤษฎีของ
วิชาการนั้นๆ  ตามที่นักวิชาการได้ท าการค้นคว้าวิจัยไว้แล้ว  เมื่อผู้ใดศึกษาหรือเรียนรู้ถึงระดับใดจะ
ได้รับเอกสารรับรองว่าเป็นผู้มีความรู้ตามศาสตร์นั้นๆ เราเรียกเอกสารเหล่านั้นว่าใบสุทธิ  
ประกาศนียบัตร  หรือปริญญาบัตร  การศึกษาเป็นปัจจัยส าคัญที่สุดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
เป็นกระบวนการสร้าง “คน” ให้เป็น“มนุษย”์ ทั้งยังสร้างเครื่องมือให้คนน าไปใช้เพ่ือการด ารงชีพและ
ประกอบอาชีพของคนทุกอาชีพ  ทุกต าแหน่งหน้าที่  ทุกคนต่างได้รับการสร้างมาโดยระบบการศึกษา
ทั้งสิ้น  ถ้าการศึกษาเขาดี เขาจะเป็น “คนมีคุณภาพ” แต่ถ้าสร้างเขาไม่ดี  เขาจะกลายเป็น  “ปัญหา
ของสังคม  การจัดการศึกษา มี  ๓  รูปแบบ  คือ  ๑) การศึกษาในระบบ  ได้แก่  การศึกษาที่มี
รูปแบบแน่นอนมีการก าหนดหลักสูตรแบบเรียน  ชั้นเรียน  วิธีการเรียน  เวลาเรียนที่ชัดเจน        
เช่น  การศึกษาในระบบโรงเรียน  วิทยาลัย  มหาวิทยาลัย  ๒) การศึกษานอกระบบ  เป็นการศึกษาที่
ไม่ได้อยู่ในระบบโรงเรียน  แต่เป็นการฝึกอบรมหรือการให้การศึกษาเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็ นครั้ง
คราว  ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ เพ่ือพัฒนาตนเองหรือพัฒนาการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตน  ด้วย
วิธีการต่างๆ หลากหลายรูปแบบ เช่น การบรรยาย  การอภิปราย  การทัศนศึกษา  การจัดกิจกรรม         
๓)การศึกษาด้วยวิธีธรรมชาติ  หรือการศึกษาตามอัธยาศัยของผู้เรียน  เป็นการศึกษาที่ไม่มีรูปแบบ  
ไม่มีหลักสูตรที่แน่นอน  กู้เรียนพบเห็นสิ่งใดที่อยากเรียนรู้ก็สามารถศึกษาได้จากสิ่งเหล่านั้น        
เช่น  จากสิ่งแวดล้อมรอบตัว  จากครอบครัว  จากปรากฏการณ์ต่างๆในสังคม  หรือเรียนรู้จาก
สื่อมวลชนต่างๆ  เช่น วิทยุโทรทัศน์  หนังสือพิมพ์  ป้ายโฆษณา เป็นการศึกษาที่ท าได้ตลอดเวลา  
และเป็นการศึกษาตลอดชีพ 

๒) การฝึกอบรม (Training)  เป็นกระบวนการจัดกิจกรรมเพ่ือการเรียนรู้ เป็นการ
เสริมสร้างความรู้ ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติ และประสบการณ์ของบุคคล เพ่ือก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงจากพฤติกรรมเดิมสู่พฤติกรรมใหม่ที่พึงประสงค์ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

                                                           
๑๖๘สุรพล  สุยะพรหมและคณะ, ทฤษฎีองค์การและการจัดการเชิงพุทธ, (กรุงเทพมหานคร : โรง

พิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕), หน้า ๑๖๙-๑๘๐. 



 
 

๒๒๐ 

๓) การพัฒนา (Development) “พัฒนา” มาจากค าว่า  “วัฒนะ  หรือ  วัฒนา”  
แปลว่า  ความเจริญตรงกันข้ามกับค าว่า  “หายนะ”  ซึ่งแปลว่า  ความเสื่อม  บุคคลที่ได้ชื่อว่าพัฒนา
แล้วจึงเปรียบได้ว่าเป็น  “ผู้เจริญ” เราจึงนิยมการพัฒนากันมาก การพัฒนาสามารถแบ่งออกได้เป็น  
๒  ระดับ  คือ  ๑) การพัฒนาระดับใหญ่ (Macro Development) หมายถึง  การพัฒนาทางด้านวัตถุ  
เช่น  การสร้างคู  คลอง  ถนน  สะพาน  การจัดสร้างอาวุธ  อุปกรณ์ให้แก่กองทัพ  ทหาร  ต ารวจ  
อาสาสมัครทางด้านสังคมสงเคราะห์มีการบริจาคทรัพยากร  สิ่งของ  เครื่องใช้  อาหารให้แก่
ประชาชนผู้ยากจน  นักพัฒนาเหล่านี้มักได้รับยกย่อง  ได้ยศถาบรรดาศักดิ์ได้ดิบได้ดีกันมากมาย  
บางคนได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัย  มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิต  จนกลายเป็นค่านิยมไปแล้วว่าการ
พัฒนาที่มีผลทันตาเห็น  คือการพัฒนาด้านวัตถุ  แม้กระท่ังสถาบันศาสนาก็นิยมพัฒนาวัตถุแข่งขันกัน
ผู้พัฒนาก็กลายเป็นสมภาพนักพัฒนา  ผู้คนพากันชื่นชมยินดี  อันที่จริงการพัฒนาประเภทนี้แม้จะมี
ประโยชน์อยู่ไม่น้อยแต่นั่นไม่ใช่สาระส าคัญของการพัฒนาที่แท้จริง  เป็นเพียงส่วนประกอบหนึ่ง
เท่านั้นเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ท าให้จิตใจของคนได้มีการพัฒนาให้ดีขึ้นแต่อย่างใดบางทีอาจท าให้สภาพ
จิตใจเสื่อมลงก็ได้ ๒) การพัฒนาระดับย่อย  (Micro Development) หมายถึง การพัฒนาคนโดยตรง
หรือที่เราเรียกว่า  “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์”  นั่นเอง 

มนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีค่าอย่างหนึ่งของประเทศ  ประเทศใดมีคนที่ได้รับการพัฒนาดี
แล้วชาติบ้านเมืองนั้นย่อมจะเจริญรุ่งเรืองไปด้วยอย่างไม่มีปัญหาเพราะสรรพสิ่งทั้งหลายย่อมจะได้รับ
การสร้างสรรค์ขึ้นมาด้วยคน  เมื่อคนดีมีคุณภาพแล้วอะไร ๆ  ก็พลอยดีไปด้วย  เพราะคนดีย่อมจะคิด
ดี  พูดดีและกระท าสิ่งที่ดีๆ ดังนั้น การพัฒนาที่ถูกต้องตามระบบจึงควรเริ่มจากการพัฒนาคนเสียก่อน
แล้ว  จึงค่อยพัฒนาวัตถุ หรืออย่างน้อยที่สุดก็ต้องกระท าไปพร้อมๆกัน ไม่ควรเน้นหรือมุ่งการพัฒนา
ทางวัตถุล้ าหน้าไปมากกว่าการพัฒนาคน การพัฒนาคนที่สมบูรณ์ ต้องพัฒนาทั้งมโนกรรม  กายกรรม  
และวจีกรรม มนุษย์ทุกคนเมื่อเกิดมาและยังไม่มีชีวิตอยู่จะมีกรรม อยู่ ๓ ทางคือ  ๑) มนุษย์มี
ความรู้สึกนึกคิด มีสติปัญญา เรียกว่า มโนกรรม  ๒) มีการเคลื่อนที่ เคลื่อนไหวร่างกาย  เรียกว่า  
กายกรรม ๓) มีการสื่อความหมายกันด้วยการพูด เรียกว่า วจีกรรม 

 

ตารางท่ี  ๒.๙  ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการศึกษา การฝึกอบรม  และการพัฒนา
บุคลากร 

มิติของการเรียนรู้ การศึกษา การฝึกอบรม การพัฒนาบุคลากร 
๑.ท ากับใคร (Who) บุคคลทั่วๆ  ไปเพ่ือเป็น

พ้ืนฐานของวิชาการ
และวิชาชีพ 

พนักงานระดับ
ผู้ปฏิบัติงาน 

พนักงานระดับผู้บริหาร 

๒.เรื่องอะไร (What) มีหลักสูตรมาตรฐาน
รองรับเป็นระดับๆ 

เทคนิคต่าง ๆในการ
ปฏิบัติงานและ

ทฤษฎีแนวคิดหลักการ
และแลกเปลี่ยน



 
 

๒๒๑ 

แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ 

ประสบการณ์ 

๓.ท า ท าไม (Why) ส่งเสริมพัฒนาทุกด้าน เพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติงานเฉพาะอย่าง
ใดอย่างหนึ่งได้ 

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทั่วๆ  
ไป 

๔.ท าในระยะเวลา
เท่าใด (When) 

ระยะเวลานาน  
ระยะเวลา  ก าหนด
ชัดเจนตามหลักสูตร
มาตรฐาน (แต่ไม่มีที่
สิ้นสุด) 

ระยะเวลาสั้น ระยะเวลานานไม่จ ากัด 

 

ดังนั้น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้ง ๓ รูปแบบนี้คือ การศึกษา การฝึกอบรม และการ
พัฒนาเมื่อรวมกันแล้วจะมีความหมายกว้างขวางมาก โดยมีเป้าหมายเดียวกันเพียงแต่มีจุดเน้นที่
แตกต่างกันเท่านั้นเอง  โดยการศึกษานั้นจะเน้นที่ตัวบุคคลากรที่ไปรับการศึกษาเช่น  การศึ กษาต่อ
หลักสูตรปริญญาโท ปริญญาเอก หรือหลักสูตรอ่ืนๆ ที่มีระยะเวลายาว การฝึกอบรมจะเน้นไปที่การ
พัฒนาระยะสั้นๆ เพ่ือมุ่งไปที่การเพ่ิมประสิทธิภาพของงานที่ปฏิบัติในองค์การ ส่วนการพัฒนานั้น   
จะเน้นในภาพรวมขององค์การเช่น การพัฒนาผู้บริหารซึ่งก็ใช้ระยะเวลายาวกว่าการฝึกอบรม 
การศึกษาเป็นการให้ความรู้ ประสบการณ์ ทักษะ และทัศนคติ เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นคนเก่งเป็นคนดีและ
มีสุขทั้งด้านสุขภาพดีและมีสุขกับการอยู่ร่วมกับคนอ่ืน  ท างานร่วมกับคนอ่ืน  การศึกษาเป็นการ
เตรียมคนเข้าสู่อาชีพ  และเมื่อเขาได้ท างานหรือประกอบอาชีพแล้วระยะหนึ่งเขาควรได้ปรับปรุง
คุณภาพชีวิตของตนเองและปรับปรุงคุณภาพในการท างานด้วยการฝึกอบรมเฉพาะเรื่อง เพ่ือส่งผล
ไปสู่การพัฒนาอาชีพและพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้าในภาพรวมต่อไป๑๖๙ 

 

๒.๔ แนวคิดของการบริหารทรัพยากรมนุษย์   
กูลเกต (Goulet) กล่าวว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นการท าให้คนบรรลุเป้าหมาย

สูงสุดในคุณค่าร่วมของการพัฒนา (core values of development) ด้วยการเข้าถึง ๓ สภาวะ คือ 
๑) สภาวะการด ารงชีพมีปัจจัย ๔  ๒) สภาวะเต็มเปี่ยมมีตัวตนอย่างมีค่า เท่าเทียม เสมอภาคกันใน
สังคม ๓) สภาวะแห่งศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ มีสิทธิเสรีภาพด้วยการตัดสินใจด้วยตนเองอย่าง

                                                           
๑๖๙สมปราชญ์  อัมมะพันธุ์,  วิทยากรต้องรู้,  (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๗),  

หน้า  ๓๔-๓๗. 



 
 

๒๒๒ 

อิสระ๑๗๐  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  Human Resource Development (HRD)  มนุษย์เป็นผู้ที่
รู้จักใช้เหตุผล  ผู้มีจิตใจสูง  ทรัพยากรหมายถึง สิ่งทั้งปวงอันเป็นทรัพย์ที่มีมูลค่า การพัฒนาหมายถึง  
ท าให้เจริญ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์คือการท าให้มนุษย์เจริญ มีศักยภาพมากขึ้นจนกลายเป็น
ทรัพยากรที่มีค่าในสังคมและในประเทศ แนวคิดของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ นั้นจะแบ่งได้เป็น  ๓  
แนวทางใหญ่  ดังนี้ 

แนวทางที่  ๑  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้น  หมายถึง  การด าเนินงานให้บุคคลากร
ได้รับความรู้  และประสบการณ์  ณ  ช่วงเวลาหนึ่ง  เพื่อน ามาปรับปรุงความสามารถและศักยภาพใน
การท างาน  โดยมีวิธีการ  ๓  ประการ  การฝึกอบรม (Training)  เป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้
มุ่งเน้นเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน (Present job) เป้าหมาย  การยกระดับความรู้  
ความสามารถ   ทักษะ  ของพนักงานให้สามารถท างานในต าแหน่งนั้นๆ  ได้ ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมแล้ว
สามารถน าไปใช้ได้ทันที   การศึกษา (Education)  การศึกษาเป็นวิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
โดยตรงเพราะการให้การศึกษาเป็นการเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  ทัศนคติ  ตลอดจนเสริมสร้าง
ความสามารถในการปรับตัวในทุก ๆ  ด้าน  ให้กับบุคคลถ้าพิจารณาแล้ว  การศึกษาเปรียบเสมือน
การเตรียมความพร้อมส าหรับอนาคต  (Future job)  เพ่ือเตรียมพนักงานให้มีความพร้อมต่อความ
ต้องการในอนาคต  การพัฒนา (Development) เป็นกระบวนการปรับปรุงองค์การให้มีประสิทธิภาพ  
เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นที่ตัวงาน (no focus on job)  แต่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงตามท่ีองค์การต้องการโดยการพัฒนานั้นเป็นการเตรียมความพร้อมในอนาคต   

แนวทางที่  ๒  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  หมายถึง  การน ากิจกรรมที่มีการก าหนด
และวางรูปแบบอย่างเป็นระบบ  มาใช้เพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  ความสามารถ  และปรับปรุงพฤติกรรม
ของพนักงานให้ดียิ่งข้ึน  โดยมุ่งเน้นการพัฒนาใน ๓  ส่วนคือ  การพัฒนาในระดับบุคคล (Individual 
Development) การพัฒนาสายอาชีพ (Career Development) การพัฒนาองค์การ (Organization 
Development) 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
๑๗๐ศิรภัสสรศ์  วงศ์ทองดี, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, (กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ที่ บริษัท วี.พริ้นท์ 

จ ากัด, ๒๕๕๖), หน้า ๓-๔. 



 
 

๒๒๓ 

การพัฒนาสายอาชีพ 

(Career Development) 
 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
(HRD) 

 

การพัฒนาในระดับบคุคล 
(Individual Development) 

 

การพัฒนาองค์การ 
(Organization Development) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่  ๒.๑๓  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 

โดยจะเห็นว่าทั้ง ๓ ส่วนมีจุดร่วม คือ  การมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์       
เพ่ือปรับปรุงการท างานในระดับต่าง ๆ  ซึ่งเป็นส่วนส าคัญ 

แนวทางที่  ๓  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  คือ  การพัฒนาเพ่ือน าไปสู่การเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ซึ่งแนวคิดดังกล่าวเป็นการบูรณาการระหว่างการเรียนรู้
และงานเข้าด้วยกัน ซึ่งสามารถน ามารวมกันได้อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบใน ๓ ส่วน คือ         
ระดับบุคคล (individual),ระดับกลุ่ม (Groups), และระดับองค์การ (organization)  จุดก าเนิดของ
แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการในประเทศ สหรัฐอเมริกา            
เมื่อ “Leonard Nadler”ตีพิมพ์หนังสือชื่อ “Development Human Resource”ในปี พ.ศ. ๑๙๗๐ 
ซึ่งในภายหลัง Nadler นั้นได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  โดย Nadler  
ได้ให้นิยามของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไว้ว่า หมายถึง“อนุกรมของกิจกรรมต่างๆที่ถูกออกแบบ
และจัดระบบเพื่อน าไปปฏิบัติในเวลาที่ก าหนดเพื่อปรับปรุงพฤติกรรมของมนุษย์” 
ทฤษฎีฐานรากของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

แนวคิดทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นเกิดจากการน าทฤษฎีหลาย ๆ  ทฤษฎีมา
บูรณาการกันซึ่ง Swanson and Holton ได้น าเสนอตัวแบบ “Three-Legged stool of HRD”  
หรือ“เก้าอ้ีสามขา” ซึ่งเป็นการน าเสนอการบูรณาการของสามทฤษฎีในการก่อร่างสร้างตัวมาเป็น
แนวคิดทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

 



 
 

๒๒๔ 

Organization, Process &  Individual 
PERFORMANCE 

HRD THEORY 

System Economic Psychological 

Ethic 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่  ๒.๑๔  ทฤษฎีฐานรากของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

 

โดยแนวคิดเก้าอ้ีสามขาซึ่งประกอบด้วยการบูรณาการ  ทฤษฎีทางด้านเศรษฐศาสตร์  
(Economic Theories), ทฤษฎีระบบ (Systems Theories), และทฤษฎีทางด้านจิตวิทยา 
(Psychological Theories) โดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของจริยธรรม (Ethics) ซ่ึงจะส่งผลไปยัง ผลการ
ปฏิบัติงานทั้งในระดับบุคคลหรือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  การสร้างการเรียนรู้  อันน าไปสู่การเพ่ิม
ผลการปฏิบัติงานขององค์การและมิติทางด้านกระบวนการท างานเช่นกัน  ในทางกลับกันผลการ
ปฏิบัติงานของบุคคลองค์การ  กระบวนการด าเนินงาน  แนวทางการพัฒนาก็ส่ งผลกลับมายังการ
พัฒนาแนวคิดทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น๑๗๑ 

๒.๕ ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  จากแนวคิดและทฤษฎีที่
เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตัวแปรที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ดังนี้  

๑) การสร้างวิสัยทัศน์ (Vision)  วิสัยทัศน์เป็นการสิ่งสามารถก าหนดกรอบการท างานที่
จะน าไปสู่การปฏิบัติและให้เกิดนโยบายที่ต้องอาศัยความคิดเห็นที่กว้างขวางและชัดเจน วัตถุประสงค์

                                                           
๑๗๑สถาบันพัฒนาพระวิทยากร , คัมภี ร์พระวิทยากรหลักสูตรพระวิทยากรบรรยายธรรม , 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์เทพเพ็ญวานิสย์,  ๒๕๖๐), หนา้ ๓-๗. 



 
 

๒๒๕ 

ของการสร้างวิสัยทัศน์เพ่ือสร้างทัศนคติที่ดีต่อองค์กรให้เข้านโยบายให้คนในองค์กรรู้สึกว่าเป็นส่วน
หนึ่งขององค์กร สร้างความกระตือรือร้นในการท างาน การท ากิจกรรมในองค์กร จึงต้องมีการ
ปฐมนิเทศเพ่ือให้คนในองค์กรทราบประวัติความเป็นมาขององค์กร ผลประโยชน์ของพนักงาน 
สวัสดิการของคนในองค์กร เป็นต้น    

๒) การศึกษา (Education)  หมายถึงการเรียนรู้ที่มุ่งเพ่ืองานในอนาคต เป็นการช่วยให้
แต่ละคนจะเติบโตหรือประสบความส าเร็จตามเป้าหมายของอาชีพในอนาคต การศึกษามี
ความสัมพันธ์กับการพัฒนาอาชีพ การศึกษาของพนักงาน เช่น การศึกษาเพ่ือให้ได้พ้ืนฐานที่จ าเป็นใน
งาน การศึกษาเพ่ือเพ่ิมความเป็นวิชาชีพ และการศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาเป็นการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ทีจ าเป็นเพราะเป็นการเพ่ิมพูนวุฒิ  จะเป็นการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ หรือ
การศึกษาตามอัธยาศัย    

๓) การฝึกอบรม (Training)  หมายถึง การเพ่ิมพูนความรู้ ความช านาญ ความสามารถ
และเปลี่ยนทัศนคติท่าทีความรู้สึกของผู้ที่เข้าร่วมฝึกอบรม เพ่ือสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ของตน
อย่างมีประสิทธิภาพ  การฝึกอบรมตั้งขึ้นเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับผู้บริหารและผู้
ปฏิบัติการให้มีความรู้ในการปฏิบัติงาน มีทัศนคติที่ดีต่องานและองค์กรและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไป
ในทางท่ีดี ประเภทของการฝึกอบรมจึงแบ่งออกตามวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม เช่น การฝึกอบรม
ปฐมนิเทศ การฝึกอบรมการท างาน การฝึกเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ  การฝึกอบรมความสุขในการ
ท างาน เป็นต้น    

๔) การศึกษาดูงาน (Study Tour) หมายถึง การที่หน่วยงานสนับสนุนให้บุคลากรไป
สังเกตการท างานขององค์กรอ่ืนมรลักษณะที่เรียกว่า Study Tour / Visit กิจกรรมเช่นนี้จะช่วยไม่ให้
หลงผิดไปว่าสิ่งที่ตนเองท านั้นเป็นการกระท าที่ดีสุด การไปศึกษาดูงานจะต้องก าหนดวัตถุประสงค์ให้
ชัดเจนก่อนการเดินทาง ต้องเลือกองค์กรที่สอดคล้องกับงานที่องค์กรของเราเพ่ือความร่วมมือในการ
พัฒนาองค์กรหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมถึงการไปศึกษาดูงานในต่างประเทศฝึกให้เผชิญปัญหาและ
การแก้ไขปัญหา๑๗๒   

ดังนั้น คนเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อความส าเร็จขององค์กร ในปัจจุบันการจัด
ทรัพยากรมนุษย์ได้รับความสนใจมาก โดยทรัพยากรมนุษย์องค์กรจะต้องสามารถที่จะตอบสนอง
เงื่อนไขส าคัญ ๔ ประการ คือ ๑) ทรัพยากรต้องมีคุณค่า  ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยส าคัญที่จะสร้าง
ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการด าเนินงาน  ๒) ทรัพยากรต้องหายาก  องค์กรมีทรัพยากร
จะมีคุณค่า แต่ถ้าหากคุณค่าดังกล่าวไม่ใช่สิ่งที่หายาก หรือต่างจากองค์กรอ่ืน เช่น ทักษะ ความรู้ 
ความสามารถ  ๓) ทรัพยากรต้องยากในการลอกเลียน  ทรัพยากรจะมีคุณค่าที่หายาก แต่ถ้าหาก
                                                           

๑๗๒พระมหาก าพล คุณงฺกโร, การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙), หน้า ๓๘-๔๖. 



 
 

๒๒๖ 

องค์กรอ่ืนสามารถลอกเลียนได้ท าให้ความได้เปรียบขององค์กรเกิดขึ้นนาน  ๔) ทรัพยากรต้องได้รับ
การบริหารจัดการที่เป็นระบบ  การบริหารจัดการเช่น การสร้างทีมงานของทรัพยากรมนุษย์ ผู้ก่อตั้ง
บริษัทไอบีเอ็ม Thomas J. Watson ได้กล่าวว่า “You can get  capital  and  erect  buildings, 
but  it  takes  people  to  build  business” หมายความว่า เราสามารถจะหาเงินทุนและสร้าง
อาคาร แต่เราต้องใช้คนเพื่อสร้างธุรกิจ๑๗๓   

๒.๖ การพัฒนาองค์กร 
นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีบทบาทเป็นนักพัฒนาองค์กร คือ ท าหน้าที่ช่วยให้องค์กร

สามารถเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ถูกต้อง คือการพัฒนาองค์กร (Organization Development: 
OD) โดยมีกรอบแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามที่กิลลีย์ (Gilley) เสนอเป็นโมเดลการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
แผนภาพที่  ๒.๑๕  โมเดลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

ในฐานะเป็นนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD professionals) สิ่งที่จะต้องศึกษาเรียนรู้
ในการพัฒนาองค์กร ดังนี้  

๑) “ท าความเข้าใจให้ชัดเจนว่าการพัฒนาองค์กรคืออะไร  (acquire an 
understanding of OD)” ซึ่งประโยชน์ของการพัฒนาองค์กรจะเกิดขึ้นกับพนักงานหรือบุคลากร 

                                                           
๑๗๓อนันต์ชัน  คงจันทร์, Human Resource Management การจัดการทรัพยากรมนุษย์, 

(กรุงเทพมหานคร: หจก.ภาพพิมพ์, ๒๕๕๗), หน้า ๙-๑๐. 
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๒๒๗ 

เมื่อทุกคนมีสภาพแวดล้อมการท างานที่ดี มีส่วนร่วมในการตัดสินใจมากขึ้น ประโยชน์ขององค์กร คือ 
ท าให้อง๕กรมีความพร้อมในการปรับตัวรับรองการเปลี่ยนแปลง ค าว่าการพัฒนาองค์กร 
(Organization Development: OD) นักวิชาการอย่าง แกรี เอ็น.แม็กลีน (Gary N. McLean)      
ให้ความหมายว่า เป็นการกระท าหรือกระบวนการของการจัดระบบ การท าให้อยู่ในภาวะที่เป็น
ระเบียบ หลายสิ่งหลายอย่างที่มีหน้าที่ต่างกัน มาร่วมกันและช่วยเหลือเกื้อกูลในการท าหน้าที่ร่วมกัน 
ส่วนริชาร์ด  เบ็กฮาร์ด (Richard Beckhard) ให้ค านิยามการพัฒนาองค์กร (Organization 
Development:OD)  หมายถึง ความพยายามที่มีลักษณะ  

๑) ได้รับการวางแผน 
๒) อย่างกว้างขวางทั้งองค์กร 
๓) บริหารจัดการมาจากผู้บริหารระดับสูง 
๔) เพ่ิมประสิทธิผลขององค์กร ความมีสุขภาวะ 
๕) ผ่านกิจกรรมต่างๆในทางพฤติกรรมศาสตร์ 

๒) “คุณสมบัติของการพัฒนาองค์กร (Identify the characteristics of OD)” ซึ่ง
การพัฒนาองค์กรจะต้องเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยมีแนวคิดจากพฤติกรรมศาสตร์
มุ่งเน้นที่กระบวนการเพ่ือบรรลุผลลัพธ์ การพัฒนาองค์กรให้ความส าคัญกับการประสานร่วมมือ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมท าให้องค์กรมีสุขภาวะและมีบรรยากาศท่ีด ี

๓) “เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการพัฒนาองค์กร (Identify the goals and 
objectives of OD)” ซึ่งเป้าหมายหลักของการพัฒนาองค์กร เพ่ือปรับปรุงประสิทธิผลขององค์กร
และเพ่ิมประสิทธิภาพด้านผลงาน วิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์กรที่นิยมใช้มากที่สุด คือ    
การรื้อปรับระบบ (re-engineering) รวมถึงการปรับปรุงสุขภาพขององค์กรท าให้องค์กรเข้มแข็ง 
หมายถึง การปรับปรุง เสริมสร้างขวัญก าลังใจของบุคลากร ส่งเสริมให้มีความคิดสร้างสรรค์           
มีนวัตกรรม มีบรรยากาศการท างานที่ดี สุขภาพที่ดีขององค์กรเป็นผลของการมีสัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างฝ่ายพนักงานและองค์กรคุณภาพ การพัฒนาองค์กรเป็นกิจกรรมหรือโครงการที่มีลักษณะที่มี
กิจกรรมต่างๆ เกิดขึ้นอย่างมีปฏิสัมพันธ์กับส่วนอื่นๆในองค์กร 

๔) “บูรณาการคุณค่าต่างๆของการพัฒนาองค์กรเข้ากับการปฏิบัติ (Integrate  the 
values  of OD  into their practice)” ซึ่งค่านิยมหลัก (Key values) ในการพัฒนาองค์กร โดย
นักพัฒนาองค์กรต้องตระหนักและยึดมั่น คือ ๑) หลักการให้ความเคารพและการอยู่ร่วมกัน (respect 
and inclusion)  ๒) หลักความร่วมมือร่วมใจ (Collaboration) ๓) หลักความจริงแท้แน่นอน 
(authenticity)  ๔) หลักการตระหนักในตน (self-awareness)  ๕)  หลักการให้อ านาจเต็ม 
(empowerment) ๖) หลักประชาธิปไตยและความเท่าเทียมกันในสังคม (democracy and social 



 
 

๒๒๘ 

justice)  เป้าหมายสูงสุดและคุณค่าสูงสุดของการพัฒนาองค์กร คือ การอนุญาตให้สมาชิกขององค์กร
ก้าวไปสู่การมีวุฒิภาวะมีสุขภาพจิตที่ดีและมีความผูกพันต่อองค์กร 
 ๕) “กระบวนการในการพัฒนาองค์กร (the Organization Development 
process)” ซ่ึงตัวแบบของการพัฒนาองค์กรแบ่งออกเป็น ๒ ระยะ คือ ๑) ระยะของการให้การศึกษา
สร้างความเข้าใจ สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรให้ทั่วทั้งองค์กร ๒) ระยะกิจกรรมเฉพาะที่มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจงเพ่ือท าการพัฒนาองค์กร เป็นกระบวนการและกิจกรรมเพ่ือการแก้ปัญหา 
(problem solving) ซึ่งประกอบด้วย ๖ ขั้นตอน ดังนี้ 
  ๑) การระบุปัญหา (Problem identification) โดยการตั้งค าถามที่ว่า 
“what is”“what should be” คือค าถามหลักที่ใช้ในระยะแรกเพ่ือท าการส ารวจปัญหาที่ประสบอยู่  

๒) ขั้นการสร้างสัมพันธภาพ (Relationship phase) เป็นการสร้างความ
เข้าใจร่วมกัน สร้างความไว้วางใจ การสร้างสัมพันธภาพที่ดีจะก่อให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจและเข้ามามี
ส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของการท าโอดี (Organization Development: OD)   

๓) การตรวจวินิจฉัย (Diagnostic phase) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งต้องอาศัยทฤษฏีมาช่วยในการตีความ 
เพ่ือให้ทราบรากเหง้าที่มาของปัญหาอย่างแท้จริง 

๔) การระบุทางออกในการแก้ไขปัญหา (the solution identification 
phase)  เป็นการหาทางเลือกที่น าไปสู่การแก้ไขปัญหา เป็นความสามารถของที่ปรึกษา ผู้บริหาร 
ทีมงานผู้เกี่ยวข้อง วิธีการระดมสมอง ช่วยกันเสนอทางออกภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสม 

๕) ขั้นการเข้าแทรกแซง (Intervention phase) เป็นการจัดกิจกรรมโดย
มีวัตถุประสงค์ชัดเจนว่าต้องการให้เกิดผลลัพธ์อะไร เช่น กิจกรรมนอกสถานที่ ไปศึกษาดูงาน การไป
ทัศนศึกษา สามารถท าให้บุคลากรมีการเรียนรู้ใหม่ๆ เป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสร้างสัมพันธ์
ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน 

๖) ขั้นการประเมินผลและให้มูลย้อนกลับ (the feedback and 
evaluation phase) ชี้ให้เห็นว่าการประเมินผลทั้งในระยะระหว่างด าเนินการเพ่ือให้ทราบว่ามี
ข้อขัดข้องใดบ้าง เพ่ือการปรับปรุงการด าเนินการให้ดีขึ้น  
 ๖) “การค้นหาสิ่งท่ีดีที่สุดที่เคยมี (Appreciative Inquiry : AI)” เป็นการพัฒนาแนว
ใหม่โดยมีสุนทรพจน์ของท่านมหาตมะคานธีมากระตุ้น สร้างจิตส านึ กและสร้างแรงบันดาลใจ        
ดังข้อความว่า “Be the change you want to see in the  world หมายถึง จงเข้าร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงที่คุณปรารถนาอยากเห็นโลกเปลี่ยนแปลงไปแบบนั้นด้วยตัวของ
คุณเอง” ซึ่งนักวิชาการกลุ่มนี้ เรียกตนเองว่า “กลุ่มนักทฤษฏีและนักปฏิบัติผู้ใฝ่หาหนทางการ
เปลี่ยนแปลงที่สร้างสรรค์จากสิ่งที่ดีที่เคยมีมาก่อน” นิยามของ AI คือ วิวัฒนาการของการประสาน



 
 

๒๒๙ 

ร่วมมือกันในการค้นหาสิ่งที่ดีที่สุดในประชาชน จึงมีการแสดงวงจรของ AI (Appreciative 
Inquiry) ซึ่งประกอบด้วย ๔ D  ดังนี้  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่  ๒.๑๖  ภาพการแสดงวงจรของ AI (Appreciative Inquiry) 

 

D ที่๑ เป็นการค้นหา (discovery) หมายถึง เป็นการค้นหาสิ่งที่ดีที่สุดขององค์กร      
โดยช่วยกันค้นหาจากในยุคที่องค์กรมีประสิทธิภาพ มีความเจริญเติบโตมากที่สุดที่เคนมีมา บุคลากร
เห็นพ้องต้องกันทุกคนให้คุณค่า (Appreciating) มีความชื่นชม”   

D ที๒่ เป็นการร่วมกันสร้างฝัน (dream) หมายถึง เป็นการจินตนาการไปถึงสิ่งที่เป็นไป
ได้ในอนาคต เป็นการสัมภาษณ์ พูดคุย ซักถามถึงสิ่งท  ุกคนปรารถนาจะให้องค์กรไปสู่ภาวะนั้น      
บนพื้นฐานของความเป็นไป  

D ที่๓ เป็นการออกแบบ (design) หมายถึง เป็นการตั้งค าถามถึงสิ่งที่ต้องออกแบบ
อย่างเป็นรูปธรรมว่าจะไปสู่สิ่งที่จินตนาการไว้ได้อย่างไร เปรียบเสมือนการออกแบบสถาปัตยกรรม
ขององค์กร (Organization architecture) 

D ที๔่ เป็นการรักษาไว้ (destiny) หมายถึง โชคชะตาเป็นการรักษาไว้ให้อยู่นานๆ หรือ
รักษาสภาพไว้ให้ยั่งยืน ช่วยให้เกิดการเรียนรู้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในแนวทางของเอไอ 
คือ การส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นนวัตกรรม๑๗๔ 

สรุปว่า การพัฒนาองค์กร (Organization Development หรือ OD) ในการบริหาร
การเปลี่ยนแปลงจะประสบความส าเร็จได้ต้องรวมถึงการพัฒนาองค์กร หรือ OD การพัฒนาองค์กรจึง

                                                           
๑๗๔ศิรภัสสรศ์  วงศ์ทองดี, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, (กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ที่ บริษัท วี.พริ้นท์ 

จ ากัด, ๒๕๕๖), หน้า ๒๓๙-๒๗๓. 
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การสร้างฝัน 
(dream) 

การรักษาไว้ 
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(affirmative topic choice) 



 
 

๒๓๐ 

หมายถึง การท าแผนเพ่ือใช้ด าเนินการเปลี่ยนแปลงองค์กรให้เกิดความมีประสิทธิผลและให้การ
ความส าคัญด้านความเป็นมนุษย์มากยิ่งขึ้น (More effective and More human) ซึ่งกระบวนทัศน์
ในการพัฒนาองค์กรเป็นการให้ความส าคัญต่อคุณค่าของความเป็นมนุษย์และก้าวหน้ าขององค์กร
ควบคู่กันไปเน้นความร่วมมือและกระบวนการมีส่วนร่วมตลอดจนการมีจิตวิญญาณ ปรัชญาการ
พัฒนาองค์จึงประกอบด้วย ๑) ให้การนับถือต่อคน เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ๒) ไว้วางใจและ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ๓) มีความเสมอภาคด้านอ านาจ ๔) กล้าเผชิญหน้า ๕) การมีส่วนร่วม๑๗๕ 

 

๒.๒.๑๖ Learning Facilitatorส าหรับวิทยากร 
Learning Facilitator ส าหรับการพัฒนาวิทยากรต้นแบบเป็นการปรับศาสตร์สมัยใหม่

เข้าหาพระพุทธศาสนาโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ เป็นนวัตกรรมใหม่ส าหรับการเป็น
วิทยากรในยุค ๔.๐ ภายใต้ค าว่า “วิทยากรต้องบ าเพ็ญตนแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต” ตามหลักสูตร
การพัฒนาผู้อ านวยการเรียนรู้วิถีพุทธ (Learning Facilitator) เป็นการเรียนรู้ที่มุ่งจัดการเรียนรู้
มากกว่าการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพราะ “วิทยากรยุคใหม่ไม่เน้นการสอน แต่เน้นจัดการ
เรียนรู้” ถือว่าเป็นหัวใจส าคัญซ่ึงการเผยแผ่ธรรมะหรือการฝึกอบรมในยุคปัจจุบันผู้คนสมัยใหม่มองว่า 
ผู้เผยแผ่ธรรมมักใช้วิธีการ Upload มากกว่าวิธีการ Download ซึ่งวิธีการเผยแผ่ธรรมแบบ        
การ Upload เป็นการมุ่งสอนมุ่งบรรยายเป็นการชี้น า ชี้แนะแนวทาง เน้นตัวผู้สอนเป็นหลัก        
เน้นบอกกล่าว เป็นการป้อนข้อมูล เป็นการสื่อสารทางเดียว ซึ่งบางครั้งขาดการวิเคราะห์ผู้ฟัง ผู้ฟังไม่
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริง ขาดการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้  ไม่มีชีวิตชีวาในการเรียนรู้           
ไม่สามารถเข้าถึงจิตใจผู้ฟัง เป็นเผด็จการในการสื่อสารธรรม  ท าให้เกิดผลคือ ได้เฉพาะข้อมูลเท่านั้น  
ส่วนวิธีการเผยแผ่ธรรมะหรือการฝึกอบรมแบบ Download เป็นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมเรียนรู้ด้วยตนเอง มีการแบ่งปัน ใช้กระบวนการฟังกันและกัน เพ่ือค้นหาค าตอบด้วยตัว
ของตัวเองหรือกลุ่ม  ค้นพบเป้าหมายหรือความสุขด้วยตนเอง มุ่งหาทางออกในปัจจุบันมากกว่าการ
ติดอยู่ในอดีต โดยใช้กิจกรรมเป็นเครื่องมือในการเผยแผ่ธรรมในการฝึกอบรม  วิทยากรผู้ใช้วิธีการนี้
จะต้องเรียนรู้ศาสตร์สมัยใหม่ ด้วยการใช้ค าว่า “พุทธบูรณาการ” เพ่ือท าให้ธรรมะเกิดความน่าสนใจ 
เป็นวิธีบูรณาการพระพุทธศาสนาต่อวิทยาการสมัยใหม่ ค าว่า บูรณาการ (Integration) หมายความ
ว่า การประสานเนื้อหา หลักการ กิจกรรม การฝึก เช่น การสอนแบบบูรณาการ เป็นการน าสิ่งที่
แยกกันมารวมเข้าเป็นอันเดียวกันจนเกิดองค์รวม (The whole) วิธีการในการบูรณาการ
พระพุทธศาสนากับวิทยาการหรือศาสตร์สมัยใหม่ ท าได้ ๒ วิธี คือ  

                                                           
๑๗๕ภูริวัจน์ ปุณยวุฒิปรีดา, พฤติกรรมองค์การ, (กรุงเทพมหานคร:จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ จ ากัด, 

๒๕๕๘), หน้า ๑๗๑-๑๗๒. 



 
 

๒๓๑ 

วิธีที่ ๑ พุทธวิทยา (Buddhology)  หมายถึง การปรับศาสตร์เข้าหาพระพุทธศาสนา 
คือ การใช้พระพุทธศาสนาเป็นตัวตั้งและน าศาสตร์สมัยใหม่มาอธิบายเสริมพระพุทธศาสนา เพ่ือ
สนับสนุนพระพุทธศาสนาให้ดูทันสมัยและมีเหตุผลเป็นที่ยอมรับได้ง่ายข้ึน 

วิธีที่ ๒ ธรรมวิทยา (Dhammology) หมายถึง การปรับพระพุทธศาสนาเข้าหาศาสตร์ 
คือ การใช้ศาสตร์สมัยใหม่เป็นตัวตั้งและน าหลักศีลธรรมในพุทธศาสนาเพ่ิมเติมเข้าไปในเนื้อหาของ
ศาสตร์สมัยใหม่ เพราะศาสตร์สมัยใหม่มุ่งแสวงหาความจริงโดยไม่สนใจเรื่องศีลธรรม การน าหลัก
ศีลธรรมในพระพุทธศาสนามาเติมเต็มให้กับศาสตร์สมัยใหม่ ย่อมท าให้เกิดองค์รวมที่สมบูรณ์        
วิธีบูรณาการจึงเป็นการศึกษาแบบธรรมประยุกต์ หมายถึง การปรับใช้ธรรมให้เข้ากับสถานการณ์
ต่างๆ โดยอาศัยศาสตร์สมัยใหม่เป็นสะพาน ธรรมะเป็นอกาลิโก คือ ไม่ล้าสมัย เพราะสามารถปรับเข้า
กับวิถีแห่งชีวิตของทุกคนทุกยุคทุกสมัย๑๗๖   

การเผยแผ่ธรรมะผ่านวิธีการที่เรียกว่า "ธรรมะประยุกต์" ด้วยการเขียน  การเทศน์       
การสอน  การบรรยาย  การโค้ช  เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับพระสงฆ์ยุคใหม่  ซึ่งมีอุปสรรคบางประการที่
ท าให้ธรรมะกลายเป็นความน่าเบื่อ คนรุ่นใหม่ไม่ค่อยให้ความสนใจใฝ่ธรรม จึงมีผลการ ศึกษาในการ
เผยแผ่ธรรมว่า เพราะเหตุใดการเรียนรู้ธรรมะจึงไม่น่าสนใจโดยมีเหตุผล ๗  ประการ คือ 
            ๑) ผู้เผยแผ่ธรรมะขาดความรู้จริงในสิ่งที่สอน พอขาดความรู้จริงเสียแล้ว เวลาถ่ายทอด
ธรรมะก็จึงก่อให้เกิดความงุนงงสงสัยในใจของผู้ฟัง เมื่องุนงงสงสัยเสียแล้ว แรงจูงใจที่จะศึกษาค้นคว้า
เพ่ิมเติมก็อันตรธานไป  
          ๒) ผู้เผยแผ่ธรรมะไม่มีทักษะในการถ่ายทอดพุทธธรรม พระผู้เผยแผ่บางรูปไม่สนใจว่าผู้ฟัง
เป็นใคร มีระดับการศึกษาแค่ไหน อายุเท่าไหร่ นึกอยากจะพูดอะไรก็พูดโดยไม่สอดคล้องกับระดับ
สติปัญญาหรือเรื่องราวที่ของผู้ฟังก าลังเผชิญ ขาดความตระหนักความต้องการที่แท้จริงของผู้ฟัง  
           ๓) ผู้เผยแผ่ธรรมะใช้โวหารมากเกินไป อันเป็นที่มาของความไม่เข้าใจ จึงเกิดเป็นภาษา "
ก าแพงแห่งภาษา" ใช้ภาษาวัด ภาษาคนปนภาษาบาลี โดยไม่อธิบายให้ชัดเจน ยิ่งฟังยิ่งไม่เข้าใจ     
เมื่อไม่เข้าใจก็จึงเลิกสนใจใฝ่ธรรมไปโดยปริยาย จึงต้องฝึกสื่อสารธรรมด้วยภาษาที่ง่ายแต่ต้องรักษา
รากศัพท์เดิมสามารถบอกที่มาได้  
          ๔) ผู้เผยแผ่ธรรมะขาดความรู้ศาสตร์ร่วมสมัย ท าให้ไม่อาจเชื่อมโยงพุทธธรรมเข้ากับความ
เป็นไปของโลกในยุคปัจจุบัน การอธิบายธรรมจึงจ ากัดอยู่ในวงแคบๆ ขาดเครื่องมือที่จะสื่อสารกับ
ชาวโลกด้วยภาษาในคลื่นเดียวกัน ผู้เผยแผ่ธรรมจึงต้องศึกษาศาสตร์สมัยใหม่ เพ่ือเป็นเครื่องมือใน
การเผยแผ่ธรรมเพื่อการเข้าถึงคนทุกระดับ  

                                                           
๑๗๖พระมหาหรรษา  ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร) , พระพุทธศาสนากับวิทยาการสมัยใหม่ , 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗),  หน้า ๔๑-๔๓. 



 
 

๒๓๒ 

          ๕) ภาพลักษณ์ของธรรมะในสายตาของคนทั่วไปยังมีภาพเชิงลบปนอยู่มาก โดยน าเอาธรรมะ
ไปเชื่อมกับเรื่องของไสยศาสตร์ ท าให้ขาดปัญญา ภาพลักษณ์ที่เป็นดั่งเนื้องอกของพระพุทธศาสนา 
ท าให้คนรุ่นใหม่ไม่สนใจในธรรมะ ดูหมิ่นผู้สนใจธรรมะว่าเป็นคนงมงาย 
         ๖) พิธีรีตองทางศาสนาที่กินเวลายาวนาน ยืดยาด ขาดการอธิบายว่าเรื่องไหนท าไปเพ่ืออะไร 
ท าให้คนรุ่นใหม่ไม่ศรัทธา มุ่งแต่รักษาประเพณีมากกว่ามุ่งความเข้าใจ ความเปลี่ยนแปลงของสังคม   
มีห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์ โซเซียลมีเดีย คนไปสนใจกิจกรรมภายนอกวัดมากขึ้น 
         ๗) บรรยากาศการเผยแผ่ธรรมที่ดูขรึมขลังจริงจังมากเกินไปจนขาดชีวิตชีวา เป็นสาเหตุหนึ่ง  
ที่คนรุ่นใหม่ไม่ค่อยสนใจใฝ่ธรรมะ รวมถึงข่าวคราวเชิงลบเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ท าให้บรรยากาศ
การศึกษาธรรมะพลอยถูกหมางเมิน  

การจัดกระบวนการในการเรียนรู้จึงมีความจ าเป็นมากส าหรับวิทยากรในยุคปัจจุบัน    
หมดเวลาส าหรับการมาสอนหรือบรรยายซึ่งเน้นตัวผู้สอนเป็นส าคัญ  แต่วิทยากรต้องเป็นผู้อ านวยการ
ในการเรียนรู้ ออกแบบจัดกิจกรรมเพ่ือการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โดยการเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ      
จึงต้องมีการปรับศาสตร์สมัยใหม่เข้าหาพระพุทธศาสนา โดยมีพระพุทธศาสนาเป็นที่ตั้งแล้วน าศาสตร์
สมัยใหม่มาสนับสนุนเพ่ือให้การสอนธรรมะร่วมสมัยมากขึ้น Active learningจึงเป็นหลักสูตร      
การพัฒนาผู้อ านวยการเรียนรู้ ด้วยการออกแบบหลักสูตรการสอนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม เหมือนการ
ป้อนข้าวเด็กต้องเอาปากเด็กเป็นประมาณอย่าเอาปากผู้ป้อนเป็นประมาณ Active  learning ง่าย
มากส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมแต่"ยาก" ส าหรับวิทยากรเพราะ “วิทยากรยังไม่ลงมือท าอย่างเป็น
ระบบ”  เพราะเป็นการน าหลักธรรมมาเปลี่ยนเป็นกิจกรรมให้เหมาะสมกับผู้เรียนเหมือนการป้อนข้าว
เด็ก ต้องเอาปากเด็กเป็นประมาณ อย่าเอาปากคนป้อนเป็นประมาณ จึงต้องมีการวิเคราะห์และ
ออกแบบกิจกรรมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นเจ้าของกิจกรรมเจ้าของการเรียนรู้  เป็นการเรียนรู้ที่ง่าย
ส าหรับผู้เรียนเพราะเป็นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ส่วนยากส าหรับวิทยากร เพราะวิทยากรยังใช้
วิธีการเดิมๆ เน้นผู้สอนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้  
                วิทยากรต้องฝึกการออกแบบการสอนธรรมะให้ถึงคุณค่า วิทยากรส่วนมากจะไม่สามารถ
ออกแบบการสอนได้เพราะออกแบบกิจกรรมไม่เป็น  เราจะต้องออกแบบหลักสูตรให้เป็นเพ่ือ
ออกแบบการสอน  การบรรยายเพียงประกอบสื่อคงไม่เกิดประโยชน์ไม่เกิดทักษะและคุณค่าส่วน
Active learning เป็นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมวิทยากรยุคใหม่ต้องฝึกการออกแบบกิจกรรม       
ช่วงของการสอนช่วงใดส าคัญที่สุด คือ วันแรกของการฝึกอบรม และวันสุดท้ายของการฝึกอบรม  
วิทยากรพึงระวังการ “เอาความดีมาท าลายความดี” ด้วยการลงโทษผู้เข้ารับการฝึกอบรม ให้กราบ
พระ ๑๐๐ ครั้ง หรือ นั่งสมาธิ ๓๐ นาที เด็กจะเกลียดการท าความดีเพราะเคยได้ประสบการณ์แบบ
นั้น   Active learningจึงเป็นการเปลี่ยน "ผู้สอน" ผันตัวเองมาเป็นโค้ช เป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจใน
การเรียนรู้ ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนอย่างมีความสุขตามศักยภาพของตนเอง  พระมหานพดล  



 
 

๒๓๓ 

ธมฺมานนฺโท  ประธานวิทยากรพุทธจิตตปัญญานักวิชาการศึกษาและนักวิชาการ กลุ่มงานพัฒนาพระ
สอนศีลธรรม ส านักงานพระสอนศีลธรรม มหาจุฬา กล่าวว่า เรามาเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ      
เมื่อพูดถึงการรับประทานมะม่วงถ้าคนไม่เคยได้รับประทานมะม่วงจะไม่ทราบเลยว่ามะม่วงมีรสเป็น
อย่างไร การสอนก็เหมือนกันต้องให้ผู้ เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง การสอนจะต้องให้ได้ ๓ อย่าง          
คือ "ความรู้ ทักษะ  คุณค่า" การเรียนรู้ แบบActive learning มิใช่การใช้การอบรมระบบค่าย
คุณธรรมในปัจจุบัน ระบบค่ายเป็นความรู้ระดับสุตมยปัญญาซึ่งเน้นแค่ฟังเท่านั้น เราสอนเรื่องความ
กตัญญู วิทยากรเปิดสื่อบรรยายให้เด็กร้องไห้ ถามว่าอะไรเป็นตัวชี้วัดว่าเด็กกตัญญู โดยมีการแบ่งออก 
๒ กิจกรรม คือ   
              กิจกรรมที่ ๑  ดูภาพยนตร์สะท้อนความเป็นครูหรือวิทยากร "ไม่เข้าใจตรงไหนให้ถาม
ครู" วิเคราะห์หลังดูภาพยนตร์มี ๓  โจทย์คือ ๑) บรรยากาศของห้องเรียนเป็นอย่างไร รวมถึงวิธีการ
สอนอย่างไร   ๒) เด็กในยุคสมัยนี้เรียนรู้จากอะไร อย่างไร ? เรียนรู้จากครูอย่างเดียว ตามกรอบตาม
ต ารา  เด็กปัจจุบันจะเรียนรู้แบบสื่อออนไลน์ การมีส่วนร่วม ครูเป็นต้นแบบ ลงมือปฏิบัติกิจกรรม   
๓) ใครเป็นเจ้าของการเรียนรู้ ? คือ ครูเป็นผู้บงการการเรียน เด็กเรียนรู้ในกรอบในวงที่ถูกก าหนด 
สรุป  ผู้สอนต้องออกแบบให้นักเรียนเป็นเจ้าของการเรียนรู้ “ผู้สอนคือ ผู้ออกแบบ”  ผู้เรียนต้องเป็น
เจ้าของการเรียนรู้ มิใช่ครูเป็นผู้ก าหนด เราต้องสอนตามท่ีผู้เรียนต้องการ   
               กิจกรรมที่ ๒ ดูภาพยนตร์สะท้อนการเรียนรู้สู่ปัญญา “มังกรหยก คุณชายผักสลัด”  
วิเคราะห์จากการดูเรื่องราว คือ การใช้ความรู้กับการแสวงหาความรู้  เกิดวงจรของการเรียนรู้  
คุณธรรมเป็นกุญแจท าให้เกิดความส าเร็จ อะไรคือความส าเร็จของหยก  ถามว่าหยกมีหลักธรรมมา
ก่อนหรือไม่   สิ่งส าคัญคือเป็นการท าวิจัยวิชาชีพ ด้วยการค้นหาค าตอบอะไรบางอย่างโดยใช้หลักการ
ทางวิทยาศาสตร์ ค้นหาค าตอบด้วยการวิจัย หยกลงมือท า เมื่อเรา " ลงมือท าจึงเกิดธรรม " ธรรมชาติ
คือครูของหยก หยกมีแรงบันดาลใจ การสอนอย่างเพ่ิงยกหลักธรรม แต่ลงมือท าแล้วธรรมะจะเกิดขึ้น 
กระบวนการจึงมี  ๖  ขั้นตอน คือ “เปิดสื่อการเรียนรู้  แบ่งกลุ่ม   เรียนรู้ในกลุ่ม   ตั้งค าถาม  แล้ว
น ามาเสนอร่วมกัน”  การเป็นวิทยากรจึงเป็นต้องมีรูปแบบการเรียนรู้อันหลากหลาย จะท าให้อย่างไร
ให้ผู้เข้ารับการอบรมมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ โดยการเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อย่าเน้นเพียงแต่ตัว
วิทยากรเป็นส าคัญ แต่วิทยากรจึงเอื้อเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม   

พระพุทธเจ้าจึงเป็นต้นแบบการสอน Active learning เพราะพระองค์เปลี่ยนจากสอน
หนังสือเป็นสอนชีวิต สอนเพ่ือให้ผู้คนเข้าถึงธรรมะจากภายใน พระศรีธรรมภาณี ดร.ผู้อ านวยการ
ส านักงานครูพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กล่าวว่า “วิทยากรต้องร่วม
เรียนรู้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม” เราจะต้องเรียนรู้กับผู้เข้าฝึกอบรมจากสภาพจริง วิทยากรต้อง
ปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน  ตระหนักรู้เสมอว่า “จิตวิญญาณความเป็นพระสูง
กว่าจิตวิญญาณความเป็นครู” อย่าเป็นวิทยากรนักเผด็จการในการฝึกอบรมแต่จึงเอ้ือให้ผู้เข้ารับการ



 
 

๒๓๔ 

ฝึกอบรมเกิดการเรียนรู้  อะไรเป็นจุดเปลี่ยนของการฝึกอบรมหรือ จุดพลิกของเราในการฝึกอบรม 
แบบActive  learning  เปลี่ยนเพราะสถานการณ์ เพราะองค์ความรู้ใหม่ เพราะมีครูเป็นแรงบันดาล
ใจจึงท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการสอนให้มีส่วนร่วมในการเกิดการเรียนรู้  ผู้เป็นวิทยากรต้อง “ลง
จากบัลลังก์” มาร่วมเรียนรู้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ให้เขาเปลี่ยนชีวิตด้วยตัวเขาเอง อย่าเน้นบังคับ
ให้เปลี่ยนแปลง  จึงมีการอภิวัฒน์การสอนพระพุทธศาสนาของวิทยากรฝึกอบรม เปลี่ยนวิธีการจาก
สอนหนังสือเป็นสอนชีวิต  ในฐานะวิทยากรฝึกอบรม ต้องยึดค ากล่าวว่า  “จิตวิญญาณความเป็นพระ
สูงกว่าจิตวิญญาณของความเป็นครู” เมื่อจิตวิญญาณของความเป็นพระวิทยากรไม่มีจะท าให้จิต
วิญญาณความเป็นครูหายไป อย่ามีแต่จิตวิญญาณความเป็นครู   

ท าไมเราต้องอภิวัฒน์การสอนของวิทยากรฝึกอบรม ซึ่งการสอนจากบุคคลภายนอกมอง 
พระสงฆ์ในปัจจุบันมีวิธีการสอน ๔ ประการ คือ  “ธรรมะสะอาด  ฉลาดประยุกต์  สนุกมีสาระ  ตลก
คาเฟ่”  พระวิทยากรยุคใหม่จึงควรใช้ “ธรรมะสะอาด ฉลาดประยุกต์ สนุกมีสาระ” เน้นให้ผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางพัฒนาไปถึงคุณค่าแท้ ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากภายใน  ทุกวันนี้ วิทยากรจัดการเรียน
การสอนพระพุทธศาสนาอย่างไร ? เมื่อไปฝึกอบรม  ซึ่ง “เน้นสาระวิชาเป็นตัวตั้ง หรือเน้นผู้เข้า
อบรมเป็นตัวตั้ง”  บางครั้งวิทยากรใช้วิธีการเผด็จการในการสอนการบรรยาย  ใช้อ านาจในการ
ฝึกอบรม ค าถามเราจะสอนพระพุทธศาสนาหรือฝึกอบรมอย่างไรให้มีความสุข เราต้องออกแบบการ
สอนให้ผู้เรียนมีความสุข  นโยบายการสอนการฝึกอบรม คือ “เราอย่าทอดทิ้งเด็กไว้ข้างหลัง”   ถ้าเรา
เน้นผู้เข้าอบรมเป็นตัวตั้ง เราต้องเป็นนักจินตนาการออกแบบการสอนการฝึกอบรมด้วยความคิด
สร้างสรรค์   วิทยากรยุคใหม่จึงไม่เน้นการสอนแต่เน้นจัดการเรียนรู้ ต้นแบบของนักสอน Active 
learning คือ  พระพุทธเจ้าซึ่งสอนผ่านประสบการณ์ตรง  เช่น กรณีนางกีสาโคตมีถือว่าเป็นการสอน
เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ค้นพบค าตอบด้วยตนเอง  วิทยากรยุคใหม่ต้องมี Mindset หรือ     
วิธีคิด ด้วยการไม่เน้นสอนแต่เน้นจัดการเรียนรู้ทักษะและความรู้ที่จ าเป็นActive learning        
ท าไมพระพุทธเจ้าไม่ใช้เทคนิคการสอนแบบบรรยายเพราะนางกีสาโคตมียังมีความทุกข์  พระพุทธเจ้า
จึงออกแบบการสอนด้วยการเป็นโค้ชนางกีสาโคตมี ถามว่าเวลาเราไปสอนเราจึงต้องออกแบบการ
สอน เช่น  กระบวนการโครงงานคุณธรรมถือว่าเป็น Active  learning เน้นลงมือการปฏิบัติ  บทบาท
ของพระพุทธเจ้าในการสอนนางกีสาโคตมี พระพุทธเจ้ามีบทบาท ๒๐ % ส่วนนางกีสาโคตมีเรียนรู้ 
๘๐ %  ผู้สอนต้อง “พูดให้น้อย เรียนรู้ให้มาก” พระพุทธเจ้าสอนไตรลักษณ์นางกีสาโคตมี          
จึงมีการบูรณาการเป็นหลักปฏิบัติ ๕ ประการ คือ  “ปฏิเสธความจริง  ประวิงเวลา  โทษเทวดาฟ้าดิน   
ถวิลหาร่ าไห้  ท าใจยอมรับ”   วิทยากรจึงต้องสอนให้เกิด ๓ ปัญญา คือ  ๑) ให้ความรู้ คือ สุตมย
ปัญญา  ๒) ให้ความเข้าใจพัฒนาความคิด คือ จินตามยปัญญา  ๓) ให้ถึงคุณค่าแก่นแท้ คือ 
ภาวนามยปัญญญา ด้วยการลงมือปฏิบัติ ถือว่าเป็น Active  learning หรือ AL  จึงต้องออกแบบการ



 
 

๒๓๕ 

สอนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม วิทยากรจะต้องมีการออกแบบการสอนการฝึกอบรมแบบลงมือปฏิบัติ
ด้วยตนเอง เป็นเจ้าของการเรียนรู้ 

ปัจจุบันเราเห็นลักษณะ Teach to Test สอนเพ่ือไปสอบหรือสอนเพ่ือผ่านๆไปเท่านั้น 
แต่วิทยากรยุคใหม่ต้องสอนจนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเห็นคุณค่าภายในตนเกิดสภาวธรรมเพ่ือพัฒนา
ชีวิต ผู้เข้าอบรมเป็นเจ้าของการเรียนรู้ วิทยากรร่วมเรียนรู้เกิดพลังแห่งฉันทะในการเรียนรู้   อันตราย
ยิ่งของระบบการศึกษาคือ teach to test คือ สอนเพ่ือไปสอบ เอาผลการสอบเป็นหลัก              
ท าให้กระบวนการเรียนรู้ต้องเน้นความรู้มากกว่าทักษะและคุณค่าของชีวิต การศึกษาจึงมีเพียงระดับ
ความรู้เท่านั้น ยังพัฒนาไปไม่ถึงทักษะ ทัศคติ และคุณค่าของชีวิต  การสอนแบบ Active  learning 
จึงเข้ามามีบทบาทส าคัญ ซึ่งเป็นการสอนแบบลงมือท าด้วยตัวของนักเรียนเอง ท าให้ความรู้สึกว่าเป็น
เจ้าของการเรียนรู้ “วิทยากรเปลี่ยนผู้เข้าอบรมเปลี่ยน”  วิทยากรเปิดใจฟังผู้เข้ารับการฝึกอบรม   
ร่วมเรียนรู้ไปกับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  เพราะเมื่อวิทยากรให้โอกาส ผู้เข้าอบรมก็พัฒนาศักยภาพ    
ท าให้ผู้เข้าอบรมเป็นเจ้าของการเรียนรู้ สิ่งส าคัญวิทยากรต้องลงจากบัลลังก์หมายถึงถอยออกมา
จัดการเรียนรู้มิใช่เป็นเพียงผู้บรรยายหรือใช้อ านาจเผด็จการในห้องฝึกอบรม  ซึ่งบังคับผู้อบรมให้ท า
ตามที่วิทยากรต้องการ การเรียนรู้ต้องเกิดจากผู้เข้าอบรมเป็นส าคัญ  ทักษะการสอนของวิทยากรใน
ศตวรรษที่ ๒๑ จะต้อง “ยึดหลักสอนให้น้อยเรียนรู้ให้มาก ด้วยการก้าวข้ามสาระวิชา เน้นการลง
มือปฏิบัติจริง”  
                เมื่อผู้เข้าอบรมเป็นเจ้าของการเรียนรู้ด้วยตนเอง ท าให้ผู้เข้าอบรมสอนวิทยากร ไม่ใช่
วิทยากรสอนผู้เข้าอบรม   วิทยากรร่วมเรียนรู้ ส่งผลให้เกิดแรงบันดาลใจให้ผู้เข้าอบรมเกิดฉันทะใน
การเรียนรู้  การรู้สึกว่าเป็นเจ้าของการเรียนรู้ ท าให้เกิดฉันทะในการเรียนรู้  การสอนจะต้องเกิด 
“ความรู้ ทักษะ และคุณค่าของชีวิต” เป็นการเรียนรู้ผ่านหัวสมอง (HEAD)  สองมือ (HANDS)      
และหัวใจ (HEART) ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม  การสอนที่ได้ผลต้องมีการลงมือท าจากชีวิตจริง เรียนรู้
จากประสบการณ์ตรงเป็นกลุ่มหรือเป็นเดี่ยว เรียนรู้จากการแก้ปัญหา แล้วสรุปโดยเชื่อมโยงกับชีวิต
จิตใจของผู้เข้าอบรม  วิทยากรสร้างโจทย์ในการเรียนรู้ เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง สร้างสถานการณ์ใน
แก้ปัญหา  วิทยากรใช้ค าถามให้กระตุ้นให้ผู้เข้าอบรมได้คิด สร้างแรงบันดาลใจ เปิดเวทีให้เกิดการคิด
สร้างสรรค์ ร่วมเรียนรู้ผ่านละคร เป็นการออกแบบการสอนด้วยตัวผู้เรียนเอง   จึงมีค ากล่าวว่า “การ
เรียนรู้อะไรบางอย่างจะเกิดขึ้นได้นั้น ก็ต่อเม่ือผู้เรียนมีความรู้สึกมีความคิดว่าเรื่องที่จะเรียนมี
ความส าคัญต่อชีวิต” การเข้ารับการฝึกอบรมกับวิทยากร ผู้เข้าอบรมอยากเรียนรู้เมื่อมองว่าการ
ฝึกอบรมในครั้งนี้มีความส าคัญต่อชีวิต การเรียนรู้จึงต้องมีการออกแบบจากผู้เรียน ว่าเรื่องที่จะเรียนรู้
นั้นมีความส าคัญต่อชีวิตอย่างไร ? เป็นเจ้าของการเรียนรู้ จึงเป็นโจทย์ที่ท้าทายส าหรับวิทยากรในการ
สอนแบบActive learning สอนแบบให้ลงมือท า มิใช่เพียงมาบรรยายเท่านั้น วิทยากรจึงต้องเป็นผู้
เปิดประตูทางจิตวิญญาณ ห้องอบรมเป็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมอย่าให้เป็นห้องอบรมเป็นของ



 
 

๒๓๖ 

วิทยากร มีการเปิดพ้ืนที่เอ้ือเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ เพราะพระพุทธเจ้าสอน Active learning ตั้งแต่
สมัยพทุธกาล  
                 วิทยากรต้องมีการอภิวัฒน์การสอนของตนเอง ด้วยการอ่านงานวิจัย เพราะงานวิจัย    
มีนวัตกรรมใหม่ๆในการสอน  เราต้องลงจากบัลลังก์ หมายถึง ลดทิฐิมานะตนเองเพ่ือการเรียนรู้สิ่ง
ใหม่ๆ  เราต้องหาแรงบันดาลใจในการสอนแบบ Active learning  เพ่ือให้ความรู้ เกิดทักษะเกิด
ทัศนคติในการสอนให้เกิดแบบมีส่วนร่วม เป็นการอภิวัฒน์การสอนครั้งใหม่ เราต้องไม่ยัดเยียดความรู้
ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลวงพ่อพุทธทาสเคยจึงกล่าวว่า “ครูหรือวิทยากรไม่ใช่ผู้รับจ้างสอนหนังสือ 
ครูหรือวิทยากรไม่ใช่ลูกจ้างสอนหนังสือเลี้ยงชีวิต  ครูหรือวิทยากรเป็นผู้เปิดประตูทางวิญญาณ”   
การสอนแบบ Active learning จะต้องการเคลื่อนไหวทางกายภาพ   จึงมีการทดลองการสอนแบบ 
Active learning ในหัวข้อวาจาสุภาษิต สอนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างไร? สอนให้เป้าหมายที่
เกิดข้ึนกับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ส่วนกระบวนการเรียนรู้คือ กิจกรรมการมีส่วนร่วม การจัดห้องเรียน
ส าคัญในการท ากิจกรรม ห้องเรียนต้องมีการเปลี่ยนแปลง การสอนต้องมีการสรุป อย่าปล่อยให้ลอย
ทิ้งไป หรือมีองค์ความรู้ของวาจาสุภาษิต ซึ่งประกอบด้วย “จริง ไพเราะ เหมาะกาล ประสานสามัคคี  
มีประโยชน์ ประกอบด้วยเมตตา”  ในการสอนแบบ Active learning ในบทบาทของวิทยากร เน้นสุ
ตมยปัญญา ๒๐ เปอร์เซ็นต์ เน้นจินตามยปัญญา ๕๐ เปอร์เซ็นต์  เน้นภาวนามยปัญญา ๓๐ 
เปอร์เซ็นต ์การสอนให้เกิดสภาวธรรมด้วย Active learningสามารถท าได้ เพราะผู้เรียนค้นพบตนเอง 
เรียนผ่านจากประสบการณ์ตรง เห็นคุณค่าในตนเอง ค้นพบตนเอง  วิทยากรออกแบบวางแผน
กิจกรรม ท าให้ตระหนักรู้ในการใช้วาจา วิทยากรต้องเปลี่ยนบทบาทของตนเอง วิทยากรเข้าใจ
ธรรมชาติของวัยด้วย Active learning สามารถเรียนสถานที่ใดก็ได้แต่ต้องออกแบบการสอน        
ซึ่งไม่จ ากัดสถานที่  วิธีการเรียนรู้มีความหลากหลาย น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงจากภายในสู่ภายนอก  
ด้วยDo self Enjoy learning  
               วิทยากรจึงเป็นโค้ชมีบทบาท ส าคัญคือสร้างกติกาในการพูดคุยในกลุ่ม กระตุ้นให้ตั้ง
ค าถามน าไปสู่เป้าหมายสร้างบรรยากาศ โค้ชจับประเด็นให้ตรงประเด็น กระตุ้นให้ทุกคนในกลุ่มมีส่วน
ร่วม เราจะสามารถสอนไปให้ถึง Active learning ได้หรือไม่   ด้วยการน าหลักธรรมมาบูรณาการให้มี
ชีวิต  มีกระบวนการในการเรียนรู้  มีวิธีการสอนที่สร้างการมีส่วนร่วม เราต้องสามารถตอบโจทย์ชีวิต 
ตอบโจทย์จากภายใน เพราะลงมือปฏิบัติแบบมีส่วนร่วม  สิ่งที่ วิทยากรจะต้องฝึกการออกแบบ
กิจกรรมให้เกิดความรู้ ทักษะ ทัศนคติและคุณค่า ท าให้เกิดสภาวธรรมจากภายใน มงคลชีวิต ๓๘ กับ  
Active learning สามารถไปด้วยกันได้หรือไม่ ชาวพุทธทุกคนควรจะรู้จักเข้าใจเข้าถึงในมงคล ๓๘ 
ประการ  พระพุทธเจ้าทรงสอนแบบวิธี Active learning มานาน เพราะให้ทุกคนเรียนรู้ด้วยการเข้า
ไปในหัวใจจนเกิดสภาวธรรม   วิทยากรเป็นโค้ชท าให้เกิดการเรียนรู้อย่างไร? หรือ ผู้อ านวยการในการ
เรียนรู้ โค้ชจะท าให้เกิด Active learning ได้อย่างไร โค้ชจึงมีบทบาทส าคัญในการกระตุ้นให้เกิดการ



 
 

๒๓๗ 

ตั้งค าถาม ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ โค้ชมิใช่เจ้าของการเรียนรู้ แต่เป็นเพียงผู้อ านวยการใน
การเรียนรู้ โค้ชต้องลงจากบัลลังก์ ด้วยการร่วมเรียนรู้กับผู้เรียน “โค้ชต้องดึงศักยภาพของผู้เรียน
ออกมาให้ได้ กระตุ้นด้วยการตั้งค าถามเพ่ือให้ผู้เรียนหาค าตอบด้วยตัวนักเรียนเอง โค้ชต้องไม่ทิ้งใคร 
ต้องเปิดโอกาสให้ทุกคนตระหนักรู้ด้วยตนเอง สิ่งส าคัญการเป็นโค้ชต้องเป็นนักกระบวนการเรียนรู้ 
สามารถออกแบบการเรียนได้เพ่ือสามารถตอบโจทย์ตามแนวทางของ OLE  ซึ่งสามารถอธิบายขยาย
ความ ดังนี้   O:Objective เป้าหมายหรือจุดหมายที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน เป็นของวิทยากร    

L: Learning กระบวนการเรียนรู้ เป็นของผู้เขา้รับการฝึกอบรม 
E: Evaluation การประเมิน เป็นของวิทยากรและผู้เข้ารับการฝึกอบรม     

บทบาทของโค้ชจึงควรลดบทบาท เป็นผู้เอ้ือเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ การเอ้ือคือ การเปิด
พ้ืนที่ในการเรียนรู้ และการตั้งถามปลายเปิดให้เป็น บทบาทของโค้ชต้องจับประเด็น ฝึกการฟังของ
ผู้เรียนจะสามารถจับประเด็นได้ เมื่อเล่นกิจกรรมแล้วต้องสามารถเข้าไปถึงสภาวธรรม โค้ชมีบทบาท
ส าคัญในการเอ้ือต่อผู้เรียน การเป็นโค้ชที่ดีต้องยึดแนวทางของพระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. จะต้อง     
“ตกปลานอกบ้าน  ประสานสิบทิศ  ผูกมิตรทั่วหล้า  บริหารปัญญา และสาลิกาป้อนเหยื่อ” เราต้อง
เดินไปในท่าทีของการเป็นโค้ช ห้องอบรมจะต้องเป็นห้องอบรมของผู้เข้าฝึกอบรมอย่าให้เป็นห้อง
อบรมของวิทยากร วิทยากรต้องไม่ครอบง าในการพัฒนาศักยภาพ เพราะที่ผ่านมาวิทยากรควบคุม 
ก ากับทุกอย่างในชั้นเรียน วิทยากรต้องหลุดออกจากบัลลังก์ของตนเอง  ดังนั้น วิทยากรยุคใหม่ไม่เน้น
การสอน แต่เน้นจัดการเรียนรู้ การฝึกอบรมอย่าสอนแค่สุตมยปัญญา(การฟัง) แต่ต้องพัฒนาถึง     
จินตามยปัญญา (การคิดวิเคราะห์)และภาวนามยปัญญา (ลงมือปฏิบัติ) พัฒนานวัตกรรมในการสอน   
ศรัทธาเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดของการเรียนรู้ ซึ่งแก่นแท้ของการเรียนการสอนคือ การเรียนรู้ของผู้เข้า
รับการฝึกอบรม  ผู้เข้าอบรมจะเรียนรู้ได้ดีจากการสัมผัสและสัมพันธ์ สามารถเกิดขึ้นได้ทุกแห่งทุก
เวลา ผู้เข้าอบรมจะเรียนรู้ได้ดี หากบทเรียนไม่เพียงให้ผู้เข้าอบรมมีส่วนด าเนินการทางกายภาพและ
ปัญญาเท่านั้น แต่ต้องมีส่วนกระทบอารมณ์และจิตใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม   ซึ่งการเรียนรู้หาก
จ ากัดอยู่เฉพาะสมองส่วนหน้า (Frontal Lobe) การเรียนรู้จะไม่ลงลึก ถ้าจะให้เรียนรู้ลึก ต้องให้เกิด
ทั้งสมองส่วนหน้าและสมองส่วนลึก (Limbic System) สิ่งส าคัญคนเราจะเรียนเมื่อตนคิดว่ามี
ความหมายต่อชีวิตของตนเอง ถือว่าเป็นหลักการเรียนรู้ของมนุษย์ที่ผ่านการวิจัย  

แสดงให้เห็นว่า “การเรียนรู้เป็นผลของการกระท าคือ การลงมือท าและการคิดของผู้ที่จะ
เรียนเท่านั้น วิทยากรช่วยได้แต่เพียงช่วยท าให้เขาท าและก็คิดเพ่ือที่จะเรียน วิทยากรไม่สามารถท าให้
เขาได้เรียน”   ถ้าจะพูดแบบชัดเจนคือ การถ่ายทอดความรู้ ลักษณะการสอนการบรรยายได้
ประโยชน์น้อยที่สุด เพราะผู้เรียนเพียงรับข้อมูลผ่านการฟัง คือ สุตมยปัญญา  หากจะได้ความรู้จริง
เข้าถึงภายในผู้เรียนนั้น ต้องเป็นผู้ลงมือท าและคิดโดยการเรียนรู้เกิดขึ้นจากภายใน ในระดับจินตามย
ปัญญาและภาวนามยปัญญา  การฝึกอบรมวิชาธรรมะอย่าสอนเพียงแค่ระดับสุตมยปัญญาแต่ต้อง



 
 

๒๓๘ 

พัฒนาไปถึงจินตามยปัญญาและภาวนามยปัญญา ลักษณะเอาธรรมไปท า เอาธรรมะไปลงมือท าไป
ทดลองให้เกิดขึ้นจริงในวิถีชีวิต  Learning Pyramid แสดงให้เห็นว่าการเรียนรู้แบบ Passive คือ    
ฟัง Lecture เป็นการสอนแบบบรรยาย เป็นการเรียนรู้แบบวิธีเสพหรือรับการถ่ายทอดความรู้ อัตรา
การเรียนรู้ (Retention Rate) ได้ผลเพียง ๕ % เท่านั้น ต่างจากการสอนคนอ่ืนหรือลงมือท าเอา
ความรู้มาใช้ ลงมือท าทันที อัตราการเรียนรู้ได้ผล ๙๐% เพราะเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการลง
มือท าและการคิด จะท าให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง เรียกว่า Active Learning ทางวิชาการเรียก 
Constructionism เรียนรู้แบบลงมือท า   จึงท าให้เห็นว่า “การเรียนสมัยใหม่ ต้องเรียนเอาความรู้มา
ใช้ ไม่ใช่เรียนตัวเนื้อความรู้ ต้องให้เกิดทักษะการใช้ความรู้ หน้าที่ส าคัญของวิทยากร คือ ตั้งค าถามให้
ผู้เรียนช่วยกันตอบ”จากตารางการเรียนแบบ Learning Pyramid ดัง 
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การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ท าให้ผู้เข้าอบรมไม่ค่อยรู้จริง ไม่ค่อยได้ผล เกิดมาจาก
วิทยากรสอนมากเกินไป เพราะหลักสูตรบอกว่าผู้ เข้าอบรมต้องเรียนรู้สิ่งต่อไปนี้ ท าให้วิทยากรเน้น
การฝึกอบรมแบบสุตมยปัญญาเพื่อให้ครบตามหลักสูตรหรือองค์กรวางกรอบไว้แต่ไม่สามารถลงลึกได้
ทั้งหมด วิทยากรจึงต้องออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ทักษะ และคุณค่า จึง
มีค ากล่าวว่า “วิทยากรไม่ใช่ผู้รู้ แต่ต้องเป็นผู้เรียนและเรียนรู้พร้อมกับวิทยากรด้วยกัน วิทยากรต้อง
สร้างความรู้ขึ้นมาใช้เองเพ่ือการท าหน้าที่ เป็นคุณอ านวย” บทบาทของวิทยากรในศตวรรษที่ ๒๑     
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๒๓๙ 

ผู้เข้าอบรมต้องเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ วิทยากรกับผู้เข้าอบรมเรียนรู้ร่วมกัน  วิทยากรท าหน้าที่
เป็น Facilitator หรือ ผู้อ านวยของการเรียนรู้ โดยวิทยากรต้องท างานเป็นทีมการเรียนรู้ร่วมกันของ
วิทยากรเป็นทีม เรียกว่า Professional Learning Community : PLC แสดงให้เห็นว่า ชีวิตวิทยากร
สมัยใหม่ต้องท างานเป็นทีมและเรียนรู้ เป็นทีมในกระบวนการจัดการเรียนรู้  วิทยากรเป็น           
“คุณอ านวย” หรือ Facilitator หรือเรียกอีกอย่างว่า  Coach ของการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมนั้นต้องปรึกษาหารือกันตั้งแต่เริ่มวางแผน  การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ผู้เข้าอบรมต้องเรียน
จากการลงมือปฏิบัติ Project-Based Learning : PBL เรียนรู้ตามทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑       
ส่วนวิทยากรเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ Professional Learning Community : PLC เรียนรู้ทักษะ
ในการเป็นวิทยากรFacilitator  

ดังนั้น   บทบาทของวิทยากรในศตวรรษท่ี ๒๑ สิ่งส าคัญท่ีต้องตระหนักคือ ไม่ตั้งตนเป็น
ผู้รู้แต่เป็นผู้เรียนรู้ เรียนพร้อมกับผู้เข้ารับการฝึกอบรม กล้าสารภาพว่าไม่รู้เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมค้นคว้า  
เรียนรู้พร้อมกับเพ่ือนวิทยากรตามPLC เรียนรู้จากการปฏิบัติการท าหน้าที่วิทยากร Facilitator     
การออกแบบการเรียนรู้  มีการสร้างความรู้ขึ้นมาเองเพ่ือท าหน้าที่เป็นคุณอ านวยและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับวิทยากรด้วยกันและเผยแพร่เป็นผลงานวิชาการ เรียนรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโลก วิทยากร
ต้องเป็นนักรุกออกไปใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ในชุมชน  จัดให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้จากชีวิตจริง PBL 
เรียนรู้จากการปฏิบัติ  ส่งเสริมให้ผู้เข้าอบรมสร้างความรู้ขึ้นมาใช้เอง เป็นตัวอย่างและเสวนากับผู้เข้า
อบรมเรื่องความดี คุณธรรม จริยธรรมเชื่อมโยงกับเหตุการณ์จริง ชีวิตจริง  จึงต้องมีMindset         
ที่ถูกต้องตามยุคว่า  ไม่เน้นสอนครอบคลุมตามหลักสูตรแต่เน้นจัดการเรียนรูทักษะความรู้ที่จ าเป็น    
ผู้เข้าอบรมต้องเรียนรู้จริง ด้วยการลงมือปฏิบัติ เรียนเพ่ือพัฒนาศักยภาพ มีการประเมินเพ่ือการ
พัฒนา  เน้นสอนน้อยเรียนรู้ฝึกมากๆ จากการสอนสู่การเป็นโค้ช จากการสอนวิชาพัฒนาสู่การฝึก
ทักษะ เรียนทั้งภายนอกและภายใน ให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง วิทยากรต้องเอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง 
เรียนรู้จากการพัฒนาภายในตน   วิทยากรในยุคใหม่ต้องสอนน้อยเรียนรู้ให้มาก ก้าวข้ามสาระวิชาแต่
เน้นลงมือปฏิบัติ เพ่ือให้ผู้ เรียนเป็นเจ้าของการเรี ยนรู้  วิทยากรต้องไม่ใช้อ านาจเผด็จการใน
ห้องฝึกอบรม  ซึ่งเน้นวิทยากรเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้  การสอนที่ได้ผลดีที่สุดในยุคปัจจุบันคือ
การสอนแบบ  Active  Learning เป็นการสอนให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ ค้นพบค าตอบด้วยตัวผู้เรียนเอง 
เป็นเจ้าของการเรียนรู้ ท าให้เกิดคุณค่าภายในตน วิทยากรจึงต้องท างานเป็นทีม โดยมุ่งเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญเพ่ือให้เกิด " ความรู้  ทักษะ และคุณค่าภายในตน ด้วยการสร้างเครือข่าย ขยายความรู้ 
สร้างวิทยากรผู้เชี่ยวชาญสู่สังคม   

การสอนการฝึกอบรมของวิทยากรจะให้ผลส าเร็จจะต้องประกอบด้วยKAP ประกอบด้วย 
Knowledge   หมายถึงความรู้ที่ไม่ใช่ท าข้อสอบได้ รู้บาปบุญคุณโทษ เป็นสัมมาทิฐิ ในอริยมรรคมี
องค์ ๘ เน้นเรื่องกรรมการกระท า เป็นกระบวนการฝึกอบรมให้รู้บาปบุญคุณโทษ คิดให้เป็นเห็นให้



 
 

๒๔๐ 

ทะลุ กิน อยู่ ดู ฟัง เป็นอย่างมีสติ Attitude หมายถึงสอนให้เข้าถึงจิตใจ มีความศรัทธา สอนให้เข้าถึง
ว่าพ่อแม่มีพระคุณ มีความกตัญญูปรับเปลี่ยนทัศนคติของตนเอง Process คือเป็นกระบวนการสู่การ
อยากจะท า อยากจะน้อมน าไปประพฤติปฏิบัติเป็นวีถีชีวิต รศ.ประภาภัทร นิยม อธิการบดีสถาบัน
อาศรมศิลป์ กล่าวว่า “การเรียนรู้ได้ผลต้องมีความสอดคล้องกับสถานการณ์จริง” ด้วยการสอน
แบบ Active Learning ก็จะเปลี่ยนเป็น Facilitator ทันที เป็นโค้ชชิ่ง (Coaching) เป็น Inspirer    
ครูหรือวิทยากรผู้สร้างแรงบันดาลใจ สถานการณ์ของโลกมีการเปลี่ยนแปลง เราเริ่มเห็นว่า ถ้าจะให้
การเรียนรู้ได้ผล ต้องมีความสอดคล้องกับสถานการณ์จริง ซึ่งการจัดการเรียนรู้ของวิทยากรในยุค ๔.๐ 
นั้น ต้องยอมรับว่าผู้คนในยุคนี้ จะต้องการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนปฏิบัติ เป็นการสอนแบบ Active 
Learning  แต่ในปัจจุบันเราเน้นไปที่ Passive “มุ่งสอนที่เนื้อหา” วิทยากรต้องเป็น “ผู้น า” ต้องสอน
แบบโลกสมัยใหม่สอนกับคนสมัยใหม่ วิทยากรยุคใหม่จึงต้องเปลี่ยน (Change) วิธีการสอนการ
น าเสนอ  วิธีการหลายอย่างที่เคยใช้ได้ผลดีในยุคศตวรรษที่ ๒๐ ถือเป็นวิธีการที่ล้าสมัย เช่น การสอน
หน้าชั้นโดยครูหรือวิทยากรบอกเนื้อหาวิชาให้จด  หรือการสอนแบบบรรยายหน้าชั้น (Lecture)     
ในมหาวิทยาลัย ถือเป็นวิธีการเรียนแบบผู้เรียนเป็นผู้รับ (ผู้เสพ) ถ่ายทอดสาระวิชาหรือเนื้อหาความรู้ 
ขาดการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และทักษะการน าไปพัฒนาชีวิตในยุคปัจจุบัน   ส่วนการเรียนรู้ที่
ได้ผลดี ต้องเป็นวิธีการที่ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือท า (Learning by doing)เพ่ือให้ผู้เรียนได้ทั้งความรู้ 
(Knowledge) ทักษะ (Skill) และคุณค่า (Value) ที่แท้จริง ไม่ใช่ผู้เรียนเป็นผู้ฟังและจดจ า ได้เพียงแค่
ความรู้-จ า (Knowledge) ไปสอบหรือที่ฝรั่งมักเรียกว่า teach to test ได้แค่เปลือกของการเรียนรู้ 
น าไปพัฒนาตนเองไม่ได้ แต่การเรียนรู้ยุคศตวรรษที่ ๒๑ ต้องเปลี่ยนสัญชาตญาณของวิทยากร 
วิทยากรต้อง“ไม่สอน”แต่เปลี่ยนไปชวนผู้เรียนคิดและทดลองท า เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการลงมือ
ท า๑๗๗ ดังนั้น เลขาธิการคุรุสภาจึงกล่าวว่า “ผู้เรียน วิธีการการสอน หลักสูตร และสื่อนวัตกรรมการ
สอน” ซึ่งวิธีการสอนส าคัญที่สุด ครูยุคใหม่ต้องเก่งวิธีการถ่ายทอด ครูจึงต้องเป็น Facilitator๑๗๘ โดย
วิทยากรยุคใหม่ต้องเป็น Coaching การโค้ชเป็นกระบวนการกระตุ้นความคิดอย่างสร้างสรรค์เพ่ือดึง
ศักยภาพออกมา โดยเป็นก้าวข้ามจากจุด  A ไปจุด B  เป็นการน าตนเองมิใช่ให้ใครมาชี้น า โค้ชใช้
ทักษะการถาม ถามแบบโค้ช ถามเพ่ือหาทางออกในอนาคต จะไม่ถามไปสู่อดีต การโค้ชเป็นวิธีการ
เทคนิคกระบวนการของวิทยากร  กระบวนการโค้ชเป็นการกระตุ้นให้ทุกคนไปสู่เป้าหมาย ด้วยตัวของ
เขาเองค้นพบศักยภาพตนเอง  วิทยากรจึงต้องศึกษา “รูปแบบการโค้ช ทักษะการโค้ช  กระบวนการ
โค้ช” ทุกคนมีศักยภาพในตนเอง ให้เขาเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้เพ่ือค้นพบตัวเอง  เหมือนแมว

                                                           
๑๗๗ส านักงานพระสอนธรรมศีลธรรม, เอกสารการฝึกอบรมหลักสูตรผู้อ านวยการเรียนรู้วิถีพุทธ 

Learning Facilitator, (สรุปกระบวนการเรียนรู้ผู้ส าหรับครูพระวิทยากรเช่ียวชาญ, ๒๕๖๐), หน้า ๑๙-๓๙. 
๑๗๘สมศักดิ์  ดลประสิทธ์ิ (เลขาธิการคุรุสภา), กฎเกณฑ์และทิศทางการพัฒนาวิชาชีพครู, (บรรยาย

ในงาน ๕๗ ปี ครุศาสตร์มหาจุฬา, ๒๕๖๑)  ๙  กรกฎาคม  ๒๕๖๑. 



 
 

๒๔๑ 

เห็นตนเองเป็นเสือ เป็นกระจกเงาเห็นพลังในตัวตน “โค้ชต้องเชื่อศักยภาพของคนอ่ืน” เราต้องไม่ชี้น า 
ซึ่งบุคคลที่ชอบชี้น า คือ  ครู  พระสงฆ์ หัวหน้า พ่อแม่ ผู้บริหาร การชี้น ามิใช่การโค้ช  “โค้ชไม่ใช่มี
หน้าที่แก้ปัญหาให้ใคร” แต่โค้ชต้องท าให้ทุกคนค้นพบศักยภาพของตนเอง โค้ชต้องไม่ตัดสินว่าผิดถูก 
แต่ให้เขาค้นพบตนเอง ทักษะการโค้ชจึงต้องอาศัย “การฟัง  การถาม  การสะท้อนกลับ”๑๗๙   
 

๒.๓ สรุปแนวคิด ทฤษฎีรูปแบบการพัฒนาวิทยากรตามแนวทางศาสตร์สมัยใหม่ 
 

จากการทบทวนแนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดย
พุทธสันติวิธี ท าให้ผู้วิจัยได้ทราบแนวคิดและทฤษฎีซึ่งเกี่ยวกับงานวิจัยสามารถแบ่งออก  ๒ แนวคิด 
ทฤษฏี คือ  ๑) แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนา ๒) แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนา
วิทยากรตามแนวทางศาสตร์สมัยใหม่ จึงขอสรุปแต่ละประเด็น ดังนี้  

๑) แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนา  ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสาร งานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องในทุกมิติโดยเริ่มจากความหมายของรูปแบบ องค์ประกอบของรูปแบบ ประเภทของ
รูปแบบ  รูปแบบการพัฒนา  การตรวจสอบรูปแบบ  และความส าคัญของรูปแบบการพัฒนา  ผู้วิจัย
ได้ศึกษาพบว่ารูปแบบเป็นแนวทางในการท าหรือสร้างขึ้นเพ่ือใช้ในการพัฒนาหรือท าซ้ าๆ  เป็น
กระบวนการพัฒนาที่มีความเชื่อมโยงกัน รูปแบบเป็นเครื่องมือทางความคิดที่บุคคลใช้ในการสืบสวน
หาค าตอบอะไรบางอย่าง โดยเฉพาะรูปแบบการพัฒนาทางด้านจิตใจถือว่าเป็นรูปแบบที่มีความส าคัญ
มากในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดความรู้ ทักษะ ทัศนคติ เป็นมิติของการพัฒนาทางสังคม เป็น
การพัฒนาด้านจิตใจและคุณภาพชีวิต เช่น การพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้เกิดความรัก ความเข้าใจ 
ความสุขจ าเป็นต้องมีรูปแบบในการพัฒนาให้เกิดความเหมาะสม หรือ รูปแบบการพัฒนาการ
ฝึกอบรมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต้องอาศัยรูปแบบด้วยการพัฒนาตามล าดับ รวมถึงรูปแบบการ
พัฒนาวิทยากรต้นแบบธรรมะโอดีโดยพุทธสันติวิธี  

๒) แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาวิทยากรตามแนวทางศาสตร์สมัยใหม่ ผู้วิจัยได้
ศึกษาค้นคว้าเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยเริ่มจากความหมายของวิทยากร  ประเภทของวิทยากร 
คุณค่าความส าคัญของวิทยากร  ต้นแบบส าหรับการเป็นวิทยากร  การฝึกอบรมส าหรับวิทยากร  
กลวิธีการน าเสนอส าหรับวิทยากร  การพูดส าหรับวิทยากร  เทคนิคส าหรับวิทยากร  การใช้กิจกรรม
ส าหรับวิทยากร  การใช้สื่อฝึกอบรมส าหรับวิทยากร  บุคลิกภาพส าหรับวิทยากร  หลักสูตรส าหรับ
วิทยากร การวัดผลประเมินผลส าหรับวิทยากร  จิตวิทยาการเรียนรู้ส าหรับวิทยากร การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ส าหรับวิทยากร และLearning Facilitatorส าหรับวิทยากร ผู้วิจัยได้ศึกษาพบว่า  
วิทยากรต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ที่เป็นศาสตร์และศิลป์  มีทักษะในการท ากิจกรรม เน้นผู้ฟังเป็นศูนย์กลาง

                                                           
๑๗๙เทอดทูน  ไทศรีวิชัย  สถาบันโค้ชไทย, การโค้ชเชิงพุทธ, (กิจกรรมวัดสุทธิวราราม ศูนย์การเรียนรู้

พระพุทธศาสนาจุฬา, ๒๕๖๐)   ๑๓  สิงหาคม  ๒๕๖๐. 



 
 

๒๔๒ 

ในการเรียนรู้  มีทักษะในการพูดการสอน สร้างการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้สามารถสื่อสารให้เกิด
ความเข้าใจง่าย ท าเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย สามารถโน้มน้าวให้ผู้เข้าอบรมเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติ พฤติกรรมตามวัตถุประสงค์ของการอบรมนั้นๆและเป็นต้นแบบของความประพฤติที่ดีงาม
ด้วยการมีวิชายอด จรณะเยี่ยม เปี่ยมด้วยกรุณา หยิบยื่นดวงตาให้กับสังคมให้เกิดสันติสุข  วิทยากร 
จึงต้องอาศัยเครื่องมืออันหลากหลายในการสื่อสารด้วยการหลักการสื่อสาร  วิทยากรจึงต้องยึด
หลักการสื่อสารของ เดวิด เบอร์โล  คือ S-M-C-R-E โดยอธิบายความว่า S คือ Sender เป็นผู้ส่งสาร 
หมายถึง วิทยากร M คือ Message เป็นสารหมายถึง เนื้อหาสาระเรื่องราวที่วิทยากรถ่ายทอดให้แก่ 
ผู้เข้ารับการอบรมให้เกิดความรู้   ทักษะ ทัศนคติ   C คือ Channel เป็นสื่อช่องทางหมายถึง สื่อที่
วิทยากรจะน าไปถ่ายทอดความรู้ ได้แก่ การพูด การใช้สื่อ การใช้กิจกรรม R คือ Receiver เป็นผู้รับ
สาร หมายถึง ผู้เข้ารับการฝึกอบรม และ E คือ Effectเป็นปฏิกิริยาตอบสนอง หมายถึง ผลที่ได้รับ
หลังจากการรับสาร หรือการฝึกอบรม ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  วิทยากรจึงต้องมีศาสตร์   
มีศิลป์ และมีทักษะในการท ากิจกรรมด้วยการวิเคราะห์ผู้ฟัง แล้วบูรณาการเนื้อหาให้เหมาะสมกับผู้ฟัง  

ดังนั้น การศึกษาทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องท าให้เห็นมิติในการพัฒนางานวิจัย เรื่อง 
“รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี” ว่าการจะพัฒนารูปแบบเพ่ือน าไป
พัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพนั้นควรจะเป็นไปในทิศทางใด เป็นอย่างไร วิทยากรที่จะพัฒนา
จะต้องเป็นพระสงฆ์ท่ีรักในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีความรู้ มีความเข้าใจ มีทักษะการท ากิจกรรม
ทักษะการสื่อสาร มีทัศนคติเชิงบวก และมีการสร้างเครือข่ายในการท างาน   
 
 
 
 
 



 

บทท่ี ๓ 
 

แนวคิด ทฤษฎี วิทยากรพระพุทธศาสนาเถรวาทและพุทธสันติวิธี  
 

ในการศึกษา เรื่อง  “รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี”  
ผู้วิจัยได้ก าหนดหัวข้อในการศึกษาค้นคว้าทั้งหมด ๒ หัวข้อ ได้แก่ 

๓.๑ แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการพัฒนาวิทยากรตามแนวทางพระพุทธศาสนาเถรวาท 
๓.๒ แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับพุทธสันติวิธี 

 

๓.๑ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาวิทยากรตามแนวทางพระพุทธศาสนาเถรวาท 
๓.๑.๑ ความหมายและความส าคัญวิทยากรตามพระพุทธเจ้า 
๓.๑.๒ การพัฒนาวิทยากรต้นแบบตามพระพุทธเจ้า 
๓.๑.๓ หลักการพฒันาวิทยากรต้นแบบตามพระพุทธเจ้า 
๓.๑.๔ อุดมการณ์พัฒนาวิทยากรต้นแบบตามพระพุทธเจ้า 
๓.๑.๕ วิธีการพัฒนาวิทยากรต้นแบบตามพระพุทธเจ้า 
๓.๑.๖ การพัฒนามนุษย์ที่สมบูรณ์ตามพระพุทธเจ้า 
๓.๑.๗ การเผยแผ่ธรรมของวิทยากรตามพระพุทธเจ้า 
๓.๑.๘ พระวิทยากรต้นแบบตามแนวทางพระพุทธเจ้า 

๓.๒ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกบัพุทธสันติวิธี 
๓.๒.๑  ความหมายและความส าคัญของพุทธสันติวิธี 
๓.๒.๒  ประเภทของพุทธสันติวิธี 
๓.๒.๓  เครื่องมือของพุทธสันติวิธี 
๓.๒.๔  การสื่อสารโดยพุทธสันติวิธี 
๓.๒.๕  หลักธรรมเสริมสร้างพุทธสันติวิธี 
๓.๒.๖  การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี 
๓.๒.๗  การจัดการความขัดแย้งโดยพุทธสันติวิธี 

    ๓.๒.๘  การจัดการความขัดแย้งโดยพุทธสันติวิธีในพระไตรปิฎก 
๓.๓ สรุปแนวคิด ทฤษฎีพุทธสันติวิธีและวิทยากรพระพุทธศาสนาเถรวาท 

 



 
 

๒๔๔ 

๓.๑ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาวิทยากรตามแนวทางพระพุทธศาสนาเถรวาท 
 

๓.๑.๑ ความหมายและความส าคัญวิทยากรต้นแบบของพระพุทธเจ้า 
 

ราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายวิทยากรไว้ในหนังสือพจนานุกรม ฉบับบัณฑิตยสถาน
พ.ศ.๒๕๕๔ ให้ความหมายว่าเป็นผู้ทรงความรู้ความสามารถในศิลปวิทยาแขนงต่างๆ เป็นผู้ที่มีความรู้
ความสามารถในสาขาที่ตนเองมีความช านาญจนสามารถถ่ายทอดให้ ผู้อ่ืนมีความรู้ความเข้าใจได้ 
วิทยากรมาจากค า ๒ ค า คือ ค าว่า วิทยา แปลว่า ความรู้และค าว่า กร แปลว่า มือ หรือ ผู้ถือ รวมเข้า
ด้วยกันแล้ววิทยากร คือ ผู้ที่ทรงไว้ซึ่งความรู้ วิทยากรภาษาอังกฤษ แปลว่า Expert คือ ผู้ทรงความรู้
ความสามารถในศิลปวิทยาของตน ส่วนคนไทยค าว่า Trainer แปลว่า ผู้ฝึก เช่น ผู้ฝึกหัด ส าหรับคน
ไทยใช้ค าว่า Trainer หมายถึง วิทยากร หรือ ผู้บรรยาย เช่น หลักสูตรอบรม เทคนิคการเป็นวิทยากร 
จะใช้ภาษาอังกฤษว่า Train the Trainer เป็นการฝึกวิทยากรเพ่ือเป็นวิทยากร๑  ส่วนทาง
พระพุทธศาสนาไม่มีค าว่าวิทยากรเป็นค าตรงๆ แต่ใช้ค าว่า ธรรมทูต หรือ สมณทูตเป็นผู้น าสันติภาพ
ไปสู่ชาวโลก ค าว่า “ธรรมทูต” หมายถึง ผู้ส่งสาส์นแห่งธรรมหรือผู้ถือสาส์นส่งข่าวธรรม ทูตของธรรม 
หรือ ทูตผู้น าธรรมไปสื่อสาร หรือ ผู้สื่อสารแห่งธรรม พระภิกษุผู้ได้รับมอบหมายหรือแต่งตั้งให้
เดินทางไปเผยแผ่ประกาศธรรมในต่างถิ่นต่างแดน ในช่วงต้นพุทธกาลพระพุทธเจ้าทรงประกาศธรรม 
มีผู้ศรัทธาและรู้แจ้งธรรมเพ่ิมขึ้น ท าให้ เกิดพระอรหันตสาวกมีจ านวน ๖๐ องค์ออกไปประกาศ    
พระศาสนา ด้วยพระด ารัสว่า “จรถ ภิกฺขเว จาริก  พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย ภิกษุ
ทั้งหลาย พวกเธอจงจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของชนจ านวนมาก เพื่อเกื้อกูลแก่
ชาวโลก” ท าให้อรรถกถาจารย์ประพันธ์คาถางานพระธรรมทูตว่า “กโรนฺตา  ธมฺมทูเตยฺย   วิขฺย
ยาปยถ ภิกฺขโว  สนฺติอตฺถาย สตฺตาน   สุพฺพตา  วจน   มม.” เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงว่าธรรมทูตเป็นค า
ที่ใช้เรียกพระอรหันตสาวก ๖๐ องค์ ที่พระพุทธเจ้าทรงส่งไปประกาศพระศาสนา โดยถือว่าเป็น    
พระธรรมทูตชุดแรกในประวัติศาสตร์แห่งพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นคาถาประกอบพุทธพจน์และคาถา
โอวาทปาฏิโมกข์เพ่ือใช้เป็นหลักน าทางการท างานของพระธรรมทูตท้ังหลายสืบต่อไป๒ 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้องยอมรับว่าเป็นงานที่ สืบสายตกทอดโดยตรงจาก
พระพุทธเจ้า และเป็นงานที่พระพุทธองค์ทรงสถาปนาขึ้นด้วยพระหัตถ์และปฏิบัติด้วยพระองค์เอง
เพียงพรรษาแรกก็ทรงหมุนกงล้อแห่งธรรมจัดขบวนทัพขับเคลื่อนหมู่สงฆ์ทั่วชมพูทวีปโดยใช้หลักธรรม
ทูต  อันเป็นพุทธวิถีสันติภาพเป็นธงชัยน าขบวนทัพที่กึกก้องเกรียงไกร งานที่มีอายุยืนยาวและอาวุโส

                                                           
๑ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ , (ออนไลน์ : 

http://www.royin.go.th/dictionary/)  ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑.  
๒พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ฉบับประมวลศัพท์, (กรุงเทพมหานคร : 

ส านักพิมพ์ผลิธัมม์,  ๒๕๕๖),  หน้า  ๑๔๔-๑๔๕. 

http://www.royin.go.th/dictionary/


 
 

๒๔๕ 

ที่สุดคือ การเผยแผ่  งานเผยแผ่เป็นกระบวนการสอนเน้นให้คนเข้าใจแล้วค่อยเรียนรู้และเลียนแบบ 
หากผู้สอนรู้อย่างหนึ่งประพฤติอีกอย่างหนึ่งผลออกมาไม่สมบูรณ์  ซึ่งการเป็นนักเผยแผ่ต้องหนักแน่น
ดั่งภูผาหิน อย่าน้อยใจ เราท างานใหญ่ ต้องใจใหญ่ ท างานกว้างไกล ต้องใจกว้างสุด ท างานอยู่กับ
มนุษย์ต้องให้มนุษย์มาช่วยงานของเราเพราะงานการเผยแผ่เป็นงานที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีที่พระพุทธองค์
ทรงแต่งตั้งมอบหมายให้น าธรรมะค าสั่งสอนที่พระองค์ทรงตรัสรู้แล้วไปปฏิบัติให้เห็นผลแล้วสอนให้
คนอ่ืนรู้ตาม ผู้ท าหน้าที่ถ่ายทอด คือสอนธรรมะของพระพุทธเจ้านั่นเองเรียกว่า “ธรรมทูต  หรือ 
สมณทูต  คือผู้น าสันติภาพไปสู่ชาวโลก” งานการเผยแผ่จะสัมฤทธิ์ผลสู่ประโยชน์สูงสุดของมหาชน
เราต้องกลั่นจากประสบการณ์หรือการผ่านงานทุกรูปแบบงานเผยแผ่ปัจจุบันมิใช่งานในห้องเรียนห้อง
สอนอย่างเดียวแต่เป็นการลงพื้นที่จริงอย่างไม่หวั่นไหว๓ 
   ในการบริหารแบบธรรมทูตโดยคุณสมบัติของพระธรรมทูตและคุณสมบัติของพระนักเผย
แผ่ตามโอวาทปาติโมกข์ ถือว่าเป็นหัวใจส าคัญที่พระสาวกจะต้องปฏิบัติตาม ซึ่งพระพุทธองค์ได้ตรัส
โอวาทปาติโมกข์แก่ภิกษุ โดยมีหลักการ ๓ ประการ คือ  ๑) คุณสมบัติเฉพาะตัว พระธรรมทูตนัก
เผยแผ่พระพุทธศาสนาต้องยึดมั่นอยู่ในอุดมการณ์ ๔ ประการคือ (๑)มีขันติธรรม มีความอดทนต่อ
ความล าบากความตรากตร า มีความอดกลั้นต่อกิเลส ไม่แสดงกิเลสอวดชาวบ้าน เป็นคนใจเย็นสุขุม
รอบคอบ เก็บอารมณ์ (๒) ไม่นินทาใคร ถ้ามีความจ าเป็นจะต้องพูดถึงความไม่ดีของคนอ่ืน ก็พูดเพ่ือ
หาทางแก้ไข (๓) เบียดเบียนใคร ไม่กระทบกระท่ังใคร บ าเพ็ญตนเป็น “อัตถจารีบุคคล” ดังค าพังเพย
ว่า “เมื่อยามอยู่ เขาก็เข้าใจ เมื่อยามจากไปเขาก็คิดถึง (๔) มีสมณสัญญา คือ ความส านึกรู้สึกตัวอยู่
เสมอว่า “เราเป็นสมณะ เป็นผู้สงบระงับ เราเป็นพระ เป็นผู้ประเสริฐ เราเป็นปูชนียบุคคลเป็นผู้ที่
คฤหัสถ์เคารพนับถือบูชา” ๒) เป้าหมายหรือกรอบในการเผยแผ่   พระธรรมทูตนักเผยแผ่
พระพุทธศาสนาต้องยึดหลักการ ๓ ประการ คือ (๑) การไม่ท าบาปทั้งปวง การละความชั่วทั้งปวง   
(๒) การท าความดีให้เพียบพร้อม การท าความดีให้สมบูรณ์ (๓) การท าจิตของตนให้บริสุทธิ์ให้ผ่องแผ้ว
ให้ผ่องใส  ๓) หลักการในการสร้างสัมพันธ์กับสังคม พระธรรมทูตนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้อง
ประพฤติปฏิบัติตนด ารงมั่นอยู่ใน วิธีการประกาศพระศาสนาของพุทธสาวก ๖ ประการ คือ (๑) ไม่
ต าหนิ ไม่ติเตียนใคร  (๒) ไม่เบียดเบียนใคร (๓) ส ารวมระวัง เคร่งครัดต่อพระวินัย (๔) ไม่เห็นแก่ปาก
ท้อง ไม่เป็นคนเห็นแก่กิน (๕) ยินดีพอใจอยู่ ณ สถานที่สงบสงัด (๖) มีความขยันหมั่นเพียรในการ
เจริญสมาธิภาวนา “โอวาทปาติโมกข์ถือว่าเป็นคุณสมบัติเป้าหมายหลักการและวิธีการเผยแผ่ 
พระพุทธศาสนาของพระพุทธองค์ที่ได้วางรากฐานไว้เพื่องานพระศาสนาอย่างแท้จริง” วิธีการเผย

                                                           
๓พระเทพโพธิวิเทศ (วีรยุทธ์ วีรยุทฺโธ),วิสัยทัศน์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในแดนพุทธภูมิ  

เสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน, (อินเดีย-เนปาล:  ส านักงานพระธรรมทูต อินเดีย-เนปาล, 
๒๕๕๓), หน้า ๔๗-๘๒. 



 
 

๒๔๖ 

แผ่ตามโอวาทปาติโมกข์ที่พระพุทธองค์ทรงใช้เป็นผลส าเร็จมาก คือ “อนูปวาโท  อนูปฆาโต ไม่ว่าร้าย
ใคร ไม่กระทบกระทั่งใคร พระนักเผยแผ่ต้องเป็นมิตรกับทุกฝ่าย๔ 
 วิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาล เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าพระพุทธเจ้า
ทรงเผยแผ่ศาสนาได้รวดเร็วและกว้างขวาง  ในท่ามกลางเจ้าลัทธิและศาสดามากมายที่ต่างก็มีชื่อเสียง
และเป็นที่นับถือของผู้คนในยุคสมัยนั้น  โดยสามารถโน้มน้าวผู้คนในทุกรัฐทุกแคว้นแห่งชมพูทวีปให้
ละทิ้งลัทธิความเชื่อถือเดิมของตนสมัครใจเข้ามาเป็นพุทธมามกชน  ไม่เว้นแม้แต่ผู้เป็นเจ้าลัทธิหรือ
เป็นนักบวชในลัทธิอ่ืนจ านวนไม่น้อยที่ยอมเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาแล้วได้บรรลุมรรคผลกันโดย
ทั่วหน้า  ทั้งนี้แสดงให้เห็นถึงพุทธานุภาพและยุทธศาสตร์ในการเผยแผ่ศาสนาของพระองค์ได้เป็น
อย่างดี หากตั้งค าถามว่าพระพุทธองค์ทรงมีวิธีการอย่างไรในการเผยแผ่พระ พุทธศาสนาจึงมี
ผลสัมฤทธิ์ยอดเยี่ยม ท่านบูรพาจารย์ทางศาสนาได้พยายามศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์วิธีเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระพุทธองค์และของพระสาวกแล้วสรุปวิธีต่ างๆ ที่ทรงใช้ได้ ๗ ประการ คือ    
๑) อุปนิสินนกถา  คือวิธีสอนธรรมแก่คนที่มาเข้าเฝ้าซึ่งมีผู้เดียวบ้างหลายคนบ้าง  หรือแก่ตนที่ทรง
พบปะด้วย  วิธีสอนธรรมแบบนี้เป็นแบบที่ง่ายที่สุด ท าได้ตลอดเวลา  ไม่มีพิธีรีตองอะไรมาก  เป็นการ
สอนธรรมแบบเริ่มต้นในระดับรากหญ้าและสามารถท าได้บ่อยๆ ๒) ธัมมีกถา  คือวิธีสอนธรรมโดย
ทรงยกหัวข้อธรรมข้อหนึ่งหรือหมวดหนึ่งซึ่งเป็นข้อควรรู้  ควรเว้น ควรปฏิบัติ  หรือเรื่องราว
ข้อเท็จจริงบางอย่างขึ้นมาแล้วชี้แจงแสดงเนื้อหาสาระแห่งธรรมนั้น ๓) โอวาทกถา  คือวิธีสอนธรรม
แบบอบรม  แนะน า  ตักเตือนให้รู้สึกผิดชอบชั่วดี  ทรงใช้วีนี้ในกรณีที่มีผู้ท าผิดเสียหายขึ้นมา        
๔) อนุสาสนีกถา  คือ  วิธีสอนธรรมแบบสั่งสอนหรือแบบพร่ าสอนโดยทรงใช้วิธีนี้ในกรณีที่ทรง
ประสงค์จะแนะน าข้อปฏิบัติให้ทราบโดยไม่บังคับว่าจะต้องปฏิบัติตาม  ๕) ธัมมสากัจฉากถา  คือวิธี
สอนแบบสนทนาธรรม  คือพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ทางธรรมแก่กันและกัน ๖) ปุจฉาวิสัชนากถา   
คือวิธีสอนแบบถามตอบกันและกัน  คือ  ฝ่ายหนึ่งถาม  ฝ่ายหนึ่งตอบ  หรือผลัดกันถามผลัดกันตอบ  
๗) ธัมมเทสนากถา  คือวิธีสอนธรรมด้วยการแสดงชี้แจงธรรมให้แจ่มแจ้งชัดเจน  โดยมุ่งเน้นแนะน า
ข้อธรรมให้รู้ให้เข้าใจและเน้นให้เห็นแนวปฏิบัติตามได้ 

วิธีเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้า ๗ วิธีนี้บางวิธีอาจทรงปฏิบัติไม่บ่อยนักแต่
นับเป็นวิธีหนึ่งในจ านวนทั้งหมด เพราะทุกวิธีต่างก็ส่งผลให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระองค์
บรรลุเป้าหมายคือ พระพุทธศาสนาหยั่งรากลึกลงในชมพูทวีปได้ ท าให้ผู้คนยุคนั้นได้เห็นแสงสว่างแห่ง
สัจธรรมที่ไม่เคยมีมาก่อน  ได้พ้นจากความทุกข์เพราะกิเลสตัณหาต่างๆ ได้สัมผัสกับความสุขสูงสุดที่
ไม่เคยได้สัมผัสกันมาก่อน โดยทรง“ชี้ทางบรรเทาทุกข์  ชี้สุขเกษมศานติ์  ชี้ทางพระนฤพาน  ให้พ้น

                                                           
๔พระราชรัตนรังสี (ว.ป.วีรยุทฺโธ), บริหารแบบธรรมทูตอินเดีย คุณสมบัติของพระธรรมทูต, 

(กรุงเทพมหานคร : บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชช่ิง.จ ากัด,  ๒๕๔๙),  หน้า  ๑๓-๑๕. 



 
 

๒๔๗ 

โศกวิโยกภัย”๕ จึงสรุปว่า ความหมายของวิทยากรในทางพระพุทธศาสนาหมายถึง ธรรมทูต หรือ 
สมณทูต โดยเป็นผู้น าสันติภาพไปสู่ชาวโลกด้วยการเผยแผ่ค าสอนในทางพระพุทธศาสนา โดยมีวิธีการ
ในการเผยแผ่ตามหลักโอวาทปาติโมกข์ที่พระพุทธองค์ทรงใช้เป็นแนวทางในการเผยแผ่ส าหรับธรรม
ทูตหรือสมณทูต คือ“อนูปวาโท อนูปฆาโต ไม่ว่าร้ายใคร ไม่กระทบกระทั่งใคร ธรรมทูตหรือวิทยากร
ต้องเป็นมิตรกับทุกฝ่าย งานการเผยแผ่เป็นงานที่มีอายุยืนยาวและอาวุโสมากที่สุด พระพุทธองค์ทรง
สถาปนาขึ้นด้วยพระหัตถ์และปฏิบัติด้วยพระองค์เองเพียงพรรษาแรกทรงหมุนกงล้อแห่งธรรมจัด
ขบวนทัพขับเคลื่อนหมู่สงฆ์ท่ัวชมพูทวีปโดยใช้หลักธรรมทูตเพ่ือเกิดสันติสุขในสังคม  

 

๓.๑.๒ การพัฒนาวิทยากรต้นแบบของพระพุทธเจ้า 
 

ปฐมเทศนาถือว่าเป็นการเคลื่อนธรรมจักรครั้งแรกอันเลื่องชื่อของพระพุทธเจ้า       
เป็นเทศนาที่น าเข้าสู่ทางสายกลางระหว่างขั้วสุดโต่งที่เป็นการหมกมุ่นในกามกับการทรมานตนให้
ล าบาก ซึ่งรับสั่งกับภิกษุปัญจวัคคีย์ว่า “ภิกษุทั้งหลายที่สุด ๒ อย่าง บรรพชิตไม่พึงเสพ คือ           
๑) กามสุขัลลิกานุโยค เป็นการหมกมุ่นอยู่ในกามสุขทั้งหลาย ๒) อัตตกิลมถานุโยค เป็นการสร้าง
ความเดือดร้อนแก่ตนเป็นความทุกข์” ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างพระสาวกตามค าสอนท าให้
พระพุทธเจ้าเปล่งอุทานว่า “ผู้เจริญทั้งหลาย โกณฑัญญะได้รู้แล้วหนอ” พระอัญญาโกณฑัญญะ     
จึงเป็นธรรมทูต สมณทูต หรือวิทยากรต้นแบบท่านแรกของพระพุทธเจ้า จากนั้นพระพุทธเจ้าได้ส่ง
พระสาวก ๖๐ รูปไปแสดงธรรมด้วยความกรุณา กล่าวว่า “ครั้งนั้นมีพระอรหันต์ในโลก ๖๑ รูป 
พระพุทธเจ้าตรัสกับภิกษุว่า ภิกษุทั้งหลายเราพ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวง ทั้งที่เป็นของทิพย์ ทั้งที่เป็นของ
มนุษย์ แม้พวกเธอก็พ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวง ทั้งที่เป็นของทิพย์ ทั้งที่เป็นของมนุษย์” ภิกษุทั้งหลาย
พวกเธอจงจาริกไป เพ่ือประโยชน์สุขแก่ชนจ านวนมาก เพ่ืออนุเคราะห์ชาวโลก เพ่ือประโยชน์เกื้อกูล
และความสุขแก่ทวยเทพมนุษย์ อย่าไปโดยทางเดียวกันสองงรูป จงแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้น 
มีความงามในท่ามกลาง และมีความงามในที่สุด จงประกาศพรหมจรรย์ พร้อมทั้งอรรถและพยัญชนะ
บริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วน สัตว์ทั้งหลายที่มีธุลีในตาน้อย มีอยู่ ย่อมเสื่อมเพราะไม่ได้ฟังธรรม จักมีผู้รู้
ธรรม ภิกษุทั้งหลาย แม้เราก็จักไปยังต าบลอุรุเวลาเสนานิคมเพ่ือแสดงธรรม๖ 

พระพุทธเจ้าพระองค์เป็นต้นแบบของธรรมทูต สมณทูต หรือวิทยากรต้นแบบในการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาเพ่ือชาวโลกทั้งปวง ด้วยการมองพุทธกิจของพระองค์ในการปฏิบัติ ค าว่า พุทธกิจ 
(Duty of the Buddha) หมายถึงกิจที่พระพุทธเจ้าทรงบ าเพ็ญหรือการงานที่พระพุทธเจ้าทรงกระท า

                                                           
๕พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี  สุรเตโช ป.ธ.๙ ราชบัณฑิต), เทศน์: การเผยแผ่ที่ส าคัญศักด์ิสิทธิ์ ,  

(กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์เลี่ยงเชียง, ๒๕๕๐)  หน้า ๖-๑๔. 
๖มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พระไตรปิฎกฉบับสากล วิถีธรรมจากพุทธปัญญา,  

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑)  หน้า ๑๓๙-๑๔๕. 



 
 

๒๔๘ 

ตลอดระยะเวลา ๔๕ พรรษา ซึ่งเป็นหน้าที่ของพระพุทธเจ้าโดยตรง โดยพระพุทธเจ้าทรงถึงพร้อม
ด้วยประโยชน์ตนเสร็จสมบูรณ์เป็นพระปัญญาคุณ จากนั้นพระพุทธเจ้าปฏิบัติเพ่ือประโยชน์แก่ผู้อ่ืน
ทรงบ าเพ็ญพุทธจริยาเพ่ือประโยชน์แก่ผู้อ่ืน พุทธกิจของพระพุทธเจ้าเริ่มจากตรัสรู้อนุตตรสัมมา
สัมโพธิญาณ เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพิจารณาปฏิจจสมุปบาททั้งโดยอนุโลมและปฏิโลม       
ทรงด าริว่า “เราจะพึงแสดงธรรมแก่ใครก่อนหนอ ใครจักรู้ธรรมนี้ได้ฉับพลัน” จนได้มีพุทธวินิจฉัยว่า 
บุคคลผู้มีคุณสมบัติเป็นบัณฑิตตามอุปมาของดอกบัวชนิดพ้นน้ าเท่านั้น ที่จะพึงรู้ในธรรมที่ตรัสรู้ได้   
จึงพิจารณาเห็นบัณฑิตผู้ฉลาดเฉียบแหลม คือ อาฬารดาบส และอุททกดาบส แต่ทราบจากเทวดาว่า
ทั้งสองท่านได้ท ากาละไปแล้ว พระองค์จึงด าริถึงบัณฑิตผู้มีคุณูปการ คือ กลุ่มปัญจวัคคีย์ เสด็จจาก
พุทธคยาไปพาราณสีเพ่ือโปรดปัญจวัคคีย์ ท าให้ปัญจวัคคีย์เป็นพระสงฆ์หรือวิทยากรรุ่นแรกในการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา ถือว่าพระพุทธเจ้าได้กระท าหน้าที่ เป็นพุทธจริยา มี  ๓ ประการ               
คือ           ๑) โลกัตถจริยา เป็นการอนุเคราะห์แก่ชาวโลกโดยไม่เลือกเพศ สถานะ ชนชั้น วรรณะ 
เป็นการสงเคราะห์ให้แก่ชาวโลก ๒) ญาตัตถจริยา เป็นการสงเคราะห์ญาติเพ่ือให้เข้าถึงพระรัตนตรัย 
เสด็จห้ามญาติที่สองฝ่ายมิให้รบกันเพราะการแย่งน้ า ๓) พุทธัตถจริยา เป็นการบ าเพ็ญประโยชน์ตาม
หน้าที่ของความเป็นพระพุทธเจ้าในการช่วยเหลือไวเนยสัตว์ให้พ้นทุกข์  ซึ่งพระพุทธเจ้ามีจุดมุ่งหมาย
ในการสอน ๓ ประการ ประกอบด้วย ๑) อัตถายะ หมายถึงเพ่ือประโยชน์ในปัจจุบัน ประโยชน์เบื้อง
หน้าและประโยชน์สูงสุด ๒) หิตายะ หมายถึง เพื่อเกื้อกูลแก่ชาวโลกโดยไม่เลือกชั้นวรรณะ ๓) สุขายะ 
หมายถึง เพ่ือความสุขแก่ชาวโลกและเพ่ือนมนุษย์๗ จะเห็นว่าพุทธกิจของพระพุทธเจ้าประกอบด้วย  

ปุพฺพเณฺห  ปิณฺฑปาตญฺจ    สายณฺห  ธมฺมเทสน    
ปโทเส  ภิกฺขุโอวาท   อฑฺฒรตฺเต เทวปญฺหน  
ปจฺจูเสว  คเต กาเล  ภพฺพาภพฺเพ วิโลกน  
เอเต    ปญฺจวิเธ  กิจฺเจ  วิโสเธติ  มุนิปงฺคโว 
เวลาเช้าเสด็จออกบิณฑบาต เวลาสายัณห์ทรงแสดงธรรม 
เวลาพลบค่ าประทานโอวาทแก่เหล่าภิกษุ เวลาเที่ยงคืนตอบปัญหาเทวดา 
เวลาใกล้รุ่งทรงพิจารณาหาบุคคลที่สามารถบรรลุธรรมได้และยังไม่สามารถบรรลุ 
ธรรม พระพุทธเจ้าผู้เป็นพระมุนีประเสริฐทรงบ าเพ็ญกิจ๕ อย่างนี้ครบถ้วนสมบูรณ์๘  

                                                           
๗คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , พระพุทธศาสนากับการสงเคราะห์ : 

Buddhism and Social works, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙) หน้า ๑๑๖-
๑๒๗. 

๘รังสี   สุทนต์, พุทธกิจ: กิจที่พระพุทธเจ้าทรงกระท า, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙) หน้า ๒๓-๒๔. 



 
 

๒๔๙ 

ดังนั้น  การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเถรวาทเริ่มต้นขึ้นหลังจากพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ธรรม
แล้วพระองค์ทรงเริ่มโปรดกลุ่มพระปัญจวัคคีย์เป็นกลุ่มแรก การเผยแผ่ยุคสมัยพระพุทธเจ้าถือว่าเป็น
ยุคทองของพระพุทธศาสนา โดยมีพระพุทธเจ้าทรงเป็นหลักชัยของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
ลักษณะการแผ่ขยายของพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในประวัติศาสตร์ตั้งอยู่บนฐานแห่งความเมตตา 
พระพุทธเจ้าซึ่งอยู่ในฐานะต้นแบบแห่งการเผยแผ่ พระองค์ทรงมีพระคุณอันประเสริฐด้วยพระกรุณา
คุณ ทรงมีความรักความปรารถนาดีต่อสัตว์โลกและพระอรหันสาวกทั้งหลายได้บรรลุประโยชน์สูงสุด 
๒ ประการ คือ ๑) ปัญญา เป็นความรู้แจ้งรู้ทันสภาวะความเป็นจริงในธรรมชาติ ๒) กรุณา เป็น
ความคิดที่จะเหลือช่วยผู้อ่ืนอย่างบริสุทธิ์ใจ พระสงฆ์มีบทบาทมากในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
เพราะ พระสงฆ์เป็นสัญลักษณ์หรือตัวแทนพระพุทธศาสนาท าหน้าที่เผยแผ่จึงเป็นเรื่องง่ายที่จะส าเร็จ 
เพราะผู้คนมีความไว้วางใจในฐานะเป็นนักบวชผู้ทรงศีล เป็นผู้มีข้อวัตรปฏิบัติน่าเลื่อมใส และมีความรู้
ลึกซึ้งมีความแตกฉานในค าสอนสามารถถ่ายทอดธรรมะให้ผู้อ่ืนเข้าใจง่าย พระสงฆ์จึงมีความตระหนัก
ว่าภารกิจด้านการเผยแผ่เป็นหน้าที่โดยตรง สอดคล้องกับปฐมพุทธด ารัสของพระพุทธเจ้าให้พระสงฆ์
สาวกออกไปบ าเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือมวลมนุษย์และสัตว์โลก โดยการน าค าสอนของพระองค์ไปเผย
แผ่เพื่อประโยชน์สุข ดังพุทธด ารัสที่ว่า  

“ภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงจาริกไปเพ่ือประโยชน์สุขแก่ชนจ านวนมาก เพ่ืออนุเคราะห์
ชาวโลก เพ่ือประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์ อย่าไปโดยทาง
เดียวกันสองรูป จงแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้น มีความงามในท่ามกลาง และ มี
ความงามในที่สุด”  
ดังนั้น การเผยแผ่พระพุทธศาสนาไม่มีประวัติแห่งการบีบคั้น การจ ากัด หรือขัดแย้งกับ

ศาสนาอ่ืนๆ เพราะใช้หลักความละมุนละม่อม๙ พระพุทธศาสนาจึงเป็นกระบวนทัศน์ใหม่             
ในการพัฒนาพระสาวกออกไปเผยแผ่ธรรมในฐานะพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งสันติภา พ          
มีหลักฐานชัดเจน ๓ เรื่อง คือ ๑) ช่วงตอนที่พระพุทธเจ้าทรงส่งพระสาวกออกไปประกาศศาสนาให้
การศึกษาแก่ประชาชน ได้ทรงประกาศว่า “เธอทั้งหลายจงออกไป เพ่ือประโยชน์แก่ประชาชนเป็น
จ านวนมาก เพ่ือความสุขแก่ประชาชนเป็นจ านวนมาก เพ่ืออนุเคราะห์แก่ชาวโลก” เป็นการประกาศ
เจตนารมณ์แห่งการเผยแผ่พระศาสนาว่ามีเป้าหมายหลักคือ การสร้างสันติภาพให้แก่ชาวโลก 
พระสงฆ์คือสื่อแห่งสันติภาพของชาวโลก เพราะพระสงฆ์เป็นผู้สงบทางกาย วาจา ใจ เป็นแบบอย่าง
ของผู้มีสันติ ปราศจากความเห็นแก่ตัว การท างานของพระสงฆ์เป็นการท างานเพ่ือให้มิใช่เพ่ือเอา     
จึงไม่แฝงไปด้วยความขัดแย้ง   ๒) พระพุทธศาสนาไม่มีประวัติแห่งการก าจัด บีบคั้น  ห้ าหั่นบีฑา 
และสงครามศาสนากับศาสนาอ่ืนๆ  ดังข้อความว่า ขบวนการใฝ่สันติที่แท้ร้ายแรงเท่าที่รู้จักมาจาก
                                                           

๙คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พระพุทธศาสนาเถรวาท: Theravada 
Buddhism, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐)  หน้า ๒๙-๓๒. 



 
 

๒๕๐ 

พระพุทธศาสนาซึ่งพระศาสดาก าหนดให้สาวกทั้งหลายของพระองค์งดเว้นโดยสิ้นเชิงจากการท าร้าย 
ไม่ว่าด้วยประการใดๆ ต่อเพ่ือนสัตว์โลก ในอินเดียมหาราชอโศก ผู้ได้รับแรงบันดาลใจจาก
พระพุทธศาสนา ในศตวรรษที่ ๓ ก่อนคริสต์ศักราชได้ละเลิกการสงครามอย่างเด็ดขาด ในปุณโณวาท
สูตร กล่าวถึงพระปุณณะถือว่าเป็นต้นแบบของพระสาวกท่ีไม่เบียดเบียนใคร ถึงแม้ตนเองจะได้รับการ
เบียดเบียน  ๓) วิธีการประกาศพระศาสนา พระพุทธเจ้าให้พระสงฆ์และศาสนิกชนยึดหลักการ       
คือ (ก) “อนูปวาโท” การไม่กล่าวร้าย โจมตีผู้อ่ืน ศาสนาอ่ืน ลัทธิอ่ืน แต่ให้ชี้แจงแสดงเหตุผลว่า 
อะไรถูก อะไรไม่ถูก ค าสอนของเขาข้อใดตรงกับของเรา (ข) “อนูปฆาโต” ไม่ใช้ความรุนแรง ห้ าหั่น
บีฑา เบียดเบียน  (ค) “ปาติโมกเข” สังวะโร  ให้ยึดมั่นในหลักการในข้อปฏิบัติ ไม่ละเมิดหลักการ   
ไม่เปลี่ยนหลักการของตน รักษาวินัย (ง) “ภัตตัสมิง มัตตัญญุตา” รู้ประมาณในการกินอยู่          
ไม่ฟุ่มเฟือย รู้ประมาณการบริโภค (จ) “ปันตัง สะยะนาสะนัง” การนอนการนั่งในที่อันสงัด เว้นจา
การคลุกคลี  (ฉ) “อะธิจิตเต อาโยโค”  ฝึกอบรมจิตให้เข้มแข็ง มั่นคงอยู่เสมอ  หลักการนี้ส่งเสริมให้
เกิดสันติภาพภายนอกและสันติภาพภายใน เป็นหัวใจส าคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้
เจริญรุ่งเรือง โดยการบ่มเพาะผู้เผยแผ่เป็นหลักส าคัญก่อนออกไปเผยแผ่ธรรม๑๐   

นิเทศศาสตร์ในพระไตรปิฎกอธิบายว่าการแสดงปฐมเทศนาด้วยธัมมจักกัปปวัตนสูตรถือ
ว่าเป็นการสื่อสารกับโลกเป็นครั้งแรกของพระพุทธเจ้า การสื่อสารครั้งนี้ท าให้พระพุทธศาสนาเกิดขึ้น
และด าเนินมาจนถึงปัจจุบัน  เปรียบเสมือนกงล้อเกวียนที่เริ่มหมุนไปด้วยก าลังคือการสื่อสาร      
พระพุทธองค์ใช้การสื่อสารเป็นยุทธศาสตร์ในการประกาศพระพุทธศาสนาเป็นยุทธศาสตร์แรก
ภายหลังจากตรัสรู้และทรงท าส าเร็จอย่างงดงาม การสื่อสารธรรมท าให้ปัญจวัคคีย์ โดยมีโกณฑัญญะ  
วัปปะ  ภัททิยะ  มหานามะ อัสสชิ  ได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ได้เกิดขึ้นกับ
ทั้งปัจเจกบุคคลและโลกโดยรวม ถือว่าปัญจวัคคีย์เป็นพระวิทยากรต้นแบบรุ่นแรกของโลกที่
พระพุทธเจ้าสร้าง  พระพุทธเจ้าในฐานะนักเทศศาสตร์พระองค์ทรงมีคุณสมบัติหนึ่งคือ วาจาสุภาษิต 
พระพุทธองค์ตรัสว่าวาจาประกอบด้วยองค์  ๕ ประการ เป็นวาจาสุภาษิต  ไม่เป็นวาจาทุพภาษิต  
เป็นวาจาไม่มีโทษ และท่านผู้รู้ไม่ติเตียนได้แก่ พูดถูกกาล พูดค าจริง พูดค าอ่อนหวาน พูดค าประกอบ
ด้วยประโยชน์  พูดด้วยเมตตาจิต  พระพุทธเจ้ามีเทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพหรือพุทธลีลาใน
การสอนการพัฒนาพระสงฆ์หรือพระธรรมทูตพระวิทยากรต้นแบบ การสื่อสารของพระพุทธเจ้าแต่ละ
ครั้งแม้เป็นเพียงธรรมีกถาหรือการสนทนาทั่วไป ซึ่งมิใช่คราวที่มีความมุ่งหมายเฉพาะพิเศษ จะด าเนิน
ไปอย่างส าเร็จผลดีโดยมีองค์ประกอบที่เป็นคุณลักษณะ  ๔  ประการ  คือ 

                                                           
๑๐สนิท  ศรีส าแดง,  พระพุทธศาสนากระบวนทัศน์ใหม่,  (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๔)  หน้า ๘๖-๘๘. 



 
 

๒๕๑ 

๑) สันทัสสนา (elucidation  and  verification)  หมายถึง ชี้แจงให้เห็นชัดคือจะสอน
อะไร  ก็ชี้แจงจ าแนกแยกแยะอธิบายและแสดงเหตุผลให้ชัดเจน  จนผู้ฟังเข้าใจแจ่มแจ้ง เห็นจริงเห็น
จัง  ดังจูงมือไปดูเห็นกับตา 

๒) สมาทปนา (incitement  to  take  upon  oneself, inspiration  towards  the  
goal) หมายถงึ  ชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติ คือ สิ่งใดควรปฏิบัติหรือหัดท าแนะน าหรือบรรยายให้
ซาบซึ้งในคุณค่ามองเห็นความส าคัญท่ีจะต้องฝึกฝนบ าเพ็ญจนใจยอมรับ อยากลงมือท าน าไปปฏิบัติ 

๓) สมุตเตชนา (urging: encouragement; animation;  filling  with  enthusiasm)  
หมายถึง เร้าใจให้อาจหาญแกล้วกล้า  คือ  ปลุกเร้าใจให้กระตือรือร้นเกิดความอุตสาหะ  มีก าลังใจ
แข็งขัน  มั่นใจที่จะท าให้ส าเร็จจงได้  สู้งาน  ไม่หวั่นระย่อ  ไม่กลัวเหนื่อย  ไม่กลัวยาก 
 ๔) สัมปหังสนา (gladdening; exhilaration; filling with delight and joy)  หมายถึง  
ปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริง  คือ  บ ารุงจิตให้แช่มชื่นเบิกบาน  โดยชี้ให้เห็นผลดีหรือคุณประโยชน์ที่
จะได้รับและทางที่จะก้าวหน้าบรรลุผลส าเร็จยิ่งขึ้นไป  ท าให้ผู้ฟังมีความหวังและร่าเริงเบิกบานใจ  
สามารถสรุปให้จ าง่าย คือ แจ่มแจ้ง   จูงใจ  แกล้วกล้า  ร่าเริง  หรือ ชี้ให้เห็นชัด  ชวนให้ปฏิบัติ     
เร้าให้กล้า  ปลุกให้ร่าเริง 

ธรรมของผู้สื่อสารหมายถึงธรรมเทสกธรรม ๕ เป็นธรรมของนักเทศน์ องค์แห่งธรรม
กถึก จึงเป็นธรรมของวิทยากรทางพระพุทธศาสนา ธรรมที่ผู้แสดงธรรมหรือสั่งสอนผู้อ่ืนควรตั้งไว้ในใจ 
ประกอบด้วย ๕ ประการ ๑) อนุปุพฺพิกถ   หมายถึง กล่าวไปตามล าดับเป็นการแสดงหลักธรรมหรือ
เนื้อหาวิชาตามล าดับความง่ายยากลุ่มลึก มีเหตุผลสัมพันธ์ต่อเนื่องกันไปโยล าดับ ๒) ปริยยายทสฺสาวี 
หมายถึง ชี้แจงยกเหตุผลมาแสดงให้เข้าใจเป็นการชี้แจงให้เข้าใจชัดในแต่ละแง่แต่ละประเด็น โดยการ
อธิบายขยายความยักเยื้องไปต่างๆตามแนวเหตุผล ๓) อนุทยต  ปฏิจฺจ หมายถึง แสดงธรรมด้วยความ
เมตตาสอนเขาให้มีจิตเมตตา มุ่งจะให้ประโยชน์แก่เขา ๔) น อามิสนฺตโร หมายถึง ไม่แสดงธรรมด้วย
เห็นแก่อามิสเป็นการสอนมิใช่เพราะมุ่งที่ตนจะได้ลาภหรือผลประโยชน์ตอนแทน ๕) อตฺตนญฺจ 
ปรญฺจ อนุปหจฺจ หมายถึง แสดงธรรมไม่กระทบตนและผู้อ่ืนเป็นการสอนตามหลักเนื้อหามุ่งแสดง
อรรถแสดงธรรมไม่ยกตนไม่เสียดสีข่มขี่ผู้อ่ืน ดังนั้นคุณสมบัติของนักสื่อสารธรรมทางพระพุทธศาสนา
นั้นประกอบด้วย ควรแสดงสารหรือเนื้อหาไปตามล าดับความง่ายยากลุ่มลึก ควรชี้แจงยกเหตุผลมา
แสดงให้เกิดความเข้าใจ  ควรสื่อสารด้วยความเมตตา ไม่ควรสื่อสารธรรมเพราะเห็นแก่อามิส และไม่
ควรสื่อสารกระทบตนและผู้อ่ืน 

คุณสมบัติพระธรรมทูตหรือสมณทูตหรือวิทยากร พระพุทธเจ้าทรงตรัสยกย่องพระสารี
บุตรว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติของทูต ๘ ประการดังปรากฏในทูเตยสูตร พระสูตรเล่ม ๒๓ ว่า ภิกษุทั้งหลาย 
ภิกษุประกอบด้วยธรรม ๘ ประการ ควรท าหน้าที่ทูตไว้ ธรรม ๘ ประการ คือ ๑) รู้จักฟัง  ๒) สามารถ
พูดให้ผู้ อ่ืนฟังได้  ๓) ใฝ่ศึกษา  ๔) ทรงจ าไว้ได้  ๕) เป็นผู้รู้เข้าใจชัดว่าสิ่งเป็นประโยชน์ไม่เป็น



 
 

๒๕๒ 

ประโยชน์ ๖) สามารถพูดให้คนอ่ืนเข้าใจได้ ๗) ฉลาดในสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์      
๘) ไม่ก่อการทะเลาะวิวาท  ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยธรรม ๘ ประการควรท าหน้าที่ทูตได้ 
ภิกษุทั้งหลาย สารีบุตรประกอบด้วยธรรม ๘ ประการควรท าหน้าที่ทูตได้ ภิกษุผู้เข้าสู้ชนบทที่โต้เถียง
กันอย่างรุนแรง ไม่สะทกสะท้าน ไม่ท าค าพูดให้เสียหาย ไม่ปกปิดข่าวสาร ชี้แจงอย่างไม่มีข้อสงสัย   
ถูกย้อนถามก็ไม่โกรธ ภิกษุผู้มีลักษณะเช่นนี้ควรท าหน้าที่ทูตได้  พระสารีบุตรประกอบด้วยธรรม ๘ 
ประการ ควรเป็นทูตได้เพราะสอนบริษัทให้เรียนให้อ่าน ไม่สะท้าน ไม่ให้ค าพูด ไม่ให้เสียค าสอน 
ชี้แจงให้เขาหมดสงสัย ถูกซักถามก็ไม่โกรธ จึงเป็นต้นแบบของทูต๑๑ 

พระพุทธเจ้าในฐานะนักนิเทศศาสตร์ของโลกโดยมีเป้าหมายของการสื่อสารเพ่ือเกิดสันติ
สุข พระพุทธเจ้าอาศัยการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการเผยแผ่พระธรรมค าสั่งสอนท าให้ธรรมจักรเริ่ม
หมุนครั้งแรกในวันอาสาฬหบูชา พระธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าสว่างรุ่งเรืองเปรียบเหมือนดวง
ประทีปไปท่ัวโลก พระพุทธเจ้าตรัสหนทางแห่งสันติสุข ด้วยการให้เราเดินตามทางของอริยมรรคมีองค์
๘ เริ่มต้นจากสัมมาทิฐิ เป็นทางไปสู่สันติสุข ซึ่งตรัสว่า “นตฺถิ สนฺติ ปร  สุข  แปลว่า ไม่มีสุขใดยิ่งไป
กว่าสันติสุข” ค าว่าสันติสุขหมายถึง นิพพานในคัมภีร์มูลปัณณาสก์ มัชฌิมนิกาย พระพุทธเจ้าตรัสถึง
เป้าหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาคือ “พระนิพพานเท่านั้น” เป็นภาวะที่มนุษย์ทุกคนควรบรรลุถึง 
เป็นวิวัฒนาการสูงสุดทางปัญญาของมนุษยชาติ ว่า“นิพฺพาน  ปรม  วทนฺติ พุทฺธา:พระพุทธเจ้าทั้งหลาย
ตรัสว่านิพพานเป็นบรมธรรม” จึงมีค ากล่าวว่าSince happiness and suffering are universal, 
peace and wisdom which are the ways to free one from suffering should be the 
same as well : เมื่อความสุขและความทุกข์เป็นสากล สันติภาพและสติปัญญาที่จะไปให้ถึงความพ้น
ทุกข์ จึงเป็นสากลเช่นกัน  ธรรมะของพระพุทธเจ้าจึงเป็นสากล ทุกคนในโลกใบนี้สามารถเข้าถึงได้ 
ปฏิบัติได้ “อยู่กับโลกแต่ด าเนินชีวิตด้วยธรรม” ค าสอนของพระพุทธองค์มุ่งสอนสอนภายในสู่
ภายนอกเพราะมีค ากล่าวว่า“You can only work with others, when you truly understand 
your inner world แปลว่า จะท างานกับโลกภายนอกได้อย่างไร ถ้ายังไม่รู้จักโลกภายในใจตัวเอง” 
มุ่งสร้างสันติภายในก่อนจะออกไปสร้างสันติภายนอกให้กับเพ่ือนมนุษย์  

พระพุทธเจ้าพระองค์เป็นนักสื่อสารธรรมและเป็นนักนิเทศศาสตร์บุคคลแรกของโลก
เพ่ือสร้างสันติสุขในสังคมโลก หลักการสื่อสารของพระองค์คือ “จริง ไพเราะ เหมาะกาล สามัคคี มี
ประโยชน์ ประกอบด้วยเมตตา” ซึ่งสอดคล้องกับการสื่อสารตามแนวทางของตะวันตก คือ SMCR 
และพระองค์ก็ทรงย้ ามากในเผยแผ่ธรรมและการสื่อสารประชาสัมพันธ์ว่า การสื่อสารธรรมต้อง    
“ไม่พูดร้ายใคร ไม่ท าร้ายใคร” ถือว่าเป็นการสื่อสารที่ไม่เบียดเบียนเพ่ือนมนุษย์ พระองค์จึงเป็น
บุคคลสันติภาพคนแรกของโลก วันอาสาฬหบูชาจึงเป็นวันสื่อสารธรรมของพระพุทธเจ้า “เราต้องคืน
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ความสุขให้กับตนเอง” โดยถือคติว่า “สุดโต่งให้หลีกเว้น อริยมรรคให้เดินตาม” เพราะคนที่มีสติไปที่
อยู่ใดก็จะไม่ท าร้ายใคร จะพูดอะไรก็ไม่ท าให้ใครเจ็บ ไม่ท าสงครามในชีวิตของตนเอง สอดรับ
กับอัลเบิร์ต ไอสไตล์ กล่าวว่า“ข้าพเจ้าไม่รู้ว่าสงครามโลกครั้งที่ ๓ เราจะสู้กันด้วยอาวุธอะไร         
แต่ข้าพเจ้าคิดว่าสงครามโลกครั้งที่ ๔ ถ้าจะรบกัน เราจะรบกันด้วยก้อนดินและท่อนไม้” แสดงว่า
สงครามโลกครั้งที่ ๓ นั้น ท าร้ายท าลายกันจนไม่เหลืออะไรแล้ว สันติภาพที่แท้จริงไม่ได้ เกิดจาก
องค์กรที่ตั้งขึ้นอย่างสวยหรู แต่เกิดจากเราทุกคน เพราะ “เราคือบุคคลแห่งสันติภาพ” เราเองเท่านั้น
จะคืนสันติภาพให้กับตนเอง ด้วยการหมั่นเจริญสติวิปัสสนากรรมฐาน   

กล่าวโดยสรุป กลุ่มพระปัญจวัคคีย์จึงเป็นพระวิทยากรทางพระพุทธศาสนาชุดแรกที่
พระพุทธเจ้าทรงสร้างขึ้นเพ่ือการเผยแผ่ธรรมทางพระพุทธศาสนา ด้วยการออกไปสร้างสันติภาพให้
เพ่ือนมนุษย์ภายใต้การสื่อสารเชิงสันติภาพ คือ “จริง ไพเราะ เหมาะกาล ประสานสามัคคี             
มีประโยชน์ ประกอบด้วยเมตตา” และยึดหลักการ อุดมการณ์  วิธีการตามโอวาทติโมกข์ในการเผย
แผ่พระพุทธศาสนา สิ่งส าคัญคือพระธรรมเทศนากัณฑ์แรกที่ตรัสกับกลุ่มพระปัญจวัคคีย์คือ ธัมมจัก
กัปปวัตตนสูตรเป็นการพัฒนาวิทยากรต้นแบบของพระพุทธเจ้าเป็นกระบวนการทัศน์ใหม่โดยมุ่งเน้น
ให้เกิดสัมมาสังกัปปะซึ่งเริ่มว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ทางสุดขั้วสองอันบรรพชิตไม่ควรปฏิบัติตาม    
คือ ๑) กามสุขัลลิกายุโยค อันเป็นทางคับแคบ(หีน) เป็นทางของชาวบ้าน (คัมมะ) เป็นทางของผู้มี
กิเลสหนา (โปถุชชนิกะ) ไม่ใช่ทางอารยะ (อนริยะ) และไม่ประกอบประโยชน์ (อนัตถสัญหิตะ)       
๒) อัตตกิลมถานุโยค เป็นทางก่อทุกข์ (ทุกข)์ ไม่ใช่ทางอารยะ (อนริยะ) และไม่เกิดประโยชน์ (อนัตถ
สัญหิตะ) ท าให้พระพุทธเจ้าทรงเสนอทางสายใหม่ เรียกว่า มรรคมีองค์ ๘ เริ่มต้นจากสัมมาทิฐิเป็น
อริยมรรค”๑๒ ด้วยเหตุนี้ “ธัมมจักกัปวัตตนสูตร(ธัมม+จักร+ปวัตตน+สูตร) จึงแปลว่า สูตรที่ว่า
ด้วยธัมมจักรที่ใครจะต้านทานให้ถอยกลับไม่ได้” คือ พระพุทธเจ้าได้ทรงขว้างพระธรรมจักรออกไป
ปราบความเบียดเบียนและกันของโลกให้พินาศ ประดุจพระบรมจักรพรรดิขว้างจักรแก้วออกไปปราบ
ข้าศึกฉะนั้น พระพุทธองค์จึงทรงแสดงถึง “ที่สุดโต่ง ๒ ฝ่ายที่บรรพชิตไม่ควรเสพไม่ควรปฏิบัติ”    
ฝ่ายหนึ่งคือ กามสุขัลลิกานุโยค เป็นการหมกมุ่นในกามารมณ์ และฝ่ายสองคือ อัตตกิลมถานุโยค 
เป็นการประพฤติหนักไปในทางทรมานร่างกาย ท าให้พระพุทธเจ้าเสนอทางสายกลางอันเป็นวิถีแห่ง
การตรัสรู้ เรียกว่า “มัชฌิมาปฏิปทา หรือ ทางสายกลาง” อันได้แก่อริยมรรค ๘ ประการคือ สัมมาทิฐิ 
สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชี วะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ 
สัมมาสมาธิ ๑๓ จึงแสดงว่าการพัฒนาวิทยาต้นแบบของพระพุทธเจ้าพระองค์เริ่มจากการพัฒนาตนเอง

                                                           
๑๒สนิท  ศรีส าแดง, พระพุทธศาสนากระบวนทัศน์ใหม่, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๔) หน้า ๒๐-๒๑. 
๑๓พระกวีวรญาณ (จ านงค์  ทองประเสริฐ ราชบัณฑิต),  วิชาศาสนา, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  ๒๕๕๖) หน้า ๗๖-๗๘. 



 
 

๒๕๔ 

ให้ส าเร็จก่อนแล้วจึงน าไปพัฒนากลุ่มปัญจวัคคีย์เป็นชุดแรก ซึ่งท าให้งานการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
เจริญมั่นคงด้วยการสร้างเครือข่ายการท างานด้วยการเริ่มจากจ านวนเพียง ๕ ท่านเท่านั้นท าให้
พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง จึงกล่าวได้ว่า“พระพุทธเจ้าในฐานะวิทยากรต้นแบบของโลก”  
พระพุทธเจ้าใช้พุทธวิธีสร้างแรงจูงใจให้กับปัญจวัคคีย์เชื่อมั่นเพ่ือพระองค์จะได้แสดงปฐมเทศนาท าให้
หมุนวงล้อกงจักรพระพุทธศาสนามาถึงทุกวันนี้ พระพุทธเจ้าทรงใช้บุคลิกภาพของพระองค์เป็นการ
สร้างแรงจูงใจ๑๔ 

ดังนั้น การพัฒนาธรรมทูตสมณทูตหรือวิทยากรต้นแบบของพระพุทธเจ้าท าให้สอดรับกับ
ธรรมประกาศโนบายหรือนโยบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ๕ ข้อ ประกอบด้วย ๑) ตกปลานอก
บ้าน มาจากพุทธพจน์ที่ว่า “เธอทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไป”  ๒) ประสานสิบทิศ มาจากพุทธพจน์ที่ว่า 
“เพ่ือประโยชน์เพ่ือความสุขแก่คนเป็นอันมาก” ๓) ผูกมิตรทั่วหล้า มาจากพุทธพจน์ที่ว่า “เพ่ือ
อนุเคราะห์แก่ชาวโลก” ๔) บริหารปัญญา มาจากพุทธพจน์ที่ว่า “แม้เธอท้ังหลายก็พ้นแล้วจากบ่วงทั้ง
ปวงทั้งท่ีเป็นของทิพย์และของมนุษย์” ๕) สาลิกาปอ้นเหยื่อ มาจากพระพุทธพจน์ที่ว่า “จงแสดงธรรม
อันงามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามในที่สุด”๑๕  พระวิทยากรต้นแบบจึงต้องเดินตามทางสาย
กลางว่าด้วยมรรคมีองค์ ๘ คือหลักปฏิบัติที่หลีกเลี่ยงทัศนะสุดโต่งทั้ง ๒ ฝ่าย คือ ฝ่ายที่หมกมุ่นในกาม
สุขเป็นกามสุขัลลิกานุโยค และฝ่ายที่ทรมานตนเองให้ล าบากเป็นอัตตกิลมถานุโยค ซึ่งเป็นการกระท า
กันในนักพรตมรรคเป็นการปฏิบัติที่มีความพอดีและจะช่วยควบคุมความยึดติดในกามสุข ๑๖ จึง
ว่าธรรมจักกัปปวัตนสูตรเป็นพระสูตรที่หมุนจักรคือธรรมเป็นทางสายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทา      
ให้กระจายขยายตัวออกไปในทิศต่างๆในโลกใบนี้ ธรรมจักรจึงเป็นอ านาจที่ชุ่มเย็น (Soft Power) 
หมุนไปในทิศใดความสันติสุขย่อมเกิดขึ้นต่างจากจักรของพระเจ้าจักรพรรดิ ถือเป็นอ านาจที่เร้าร้อน 
(Hard Power) หมุนไปทางทิศใดการบาดเจ็บล้มตายย่อมบังเกิดขึ้น๑๗ พระวิทยากรต้นแบบสันติภาพ
จึงต้องใช้ Soft Power เพ่ือเสริมสร้างสันติสุขในสังคม 
 

 
 

                                                           
๑๔พระราชรัตนมุนี(บุญเทียม ญาณินฺโท), วิทยาการการสอนศีลธรรมของพระสงฆ์ในมหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, (กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาบรรณาคาร, ๒๕๕๙) หน้า ๘๖. 
๑๕พระธรรมโกศาจารย์(ประยูร ธมฺมจิตฺโต), ธรรมประกาศโนบาย, (กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ที่ หจก.

สามลดา, ๒๕๕๒) หน้า ๙. 
๑๖มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พระไตรปิฎกฉบับสากล วิถีธรรมจากพุทธปัญญา,  

(กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑) หน้า ๕๖๙. 
๑๗พระมหาหรรษา  ธมฺมหาโส, สันติศึกษา: พุทธวิถีสูสันติภาพโลก: Peace Studies: The 

Buddhist Path to World Peace, (นนทบุรี: พิมพ์ที่บริษทั ปัญญฉัตร์ บุ๊คส์ บายดิ้ง จ ากัด,๒๕๕๙) หน้า๒-๙. 



 
 

๒๕๕ 

๓.๑.๓ หลักการพัฒนาวิทยากรต้นแบบของพระพุทธเจ้า 
 

มิติการของการพัฒนามนุษย์พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงเป็นนักปฏิรูปการพัฒนามนุษย์
เพราะหลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้พระองค์ได้ส่งพระสาวกจ านวน ๖๐ องค์ออกไปเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเพ่ือประโยชนสุขแห่งชาวโลกแสดงให้เห็นว่า “ศาสนาพุทธเกิดมาเพื่อพัฒนามนุษย์”
เพราะพระพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจ๔ เพ่ือจัดการความทุกข์ของมวลมนุษย์ทั้งปวง ตลอดระยะเวลา    
๔๕ ปี พระพุทธเจ้าใช้วิธีการด้วยกระบวนการของไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ด้วยการเดินตาม
แนวทางสติปัฏฐาน ผ่านการฝึกสติเป็นการศึกษาภายในของตนเองผ่านเครื่องมือคือ “วิปัสสนา
กรรมฐาน” ต้องเริ่มต้นจากศีลแล้วพัฒนาไปสู่ปัญญา ถือว่าเป็นการพัฒนามนุษย์ตามหลักของ
พระพุทธศาสนา๑๘ การฝึกอบรมจึงเป็นกระบวนการหนึ่งในการพัฒนามนุษย์ตามแนวคิดตะวันตกเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการขององค์กร ส าหรับในทางพระพุทธศาสนา การฝึกอบรมพัฒนาตนเอง 
เรียกว่า ไตรสิกขา เป็นกระบวนการศึกษาฝึกอบรมพัฒนาชีวิต ๓ ด้าน คือ ศีลสิกขา จิตสิกขา       
และปัญญาสิกขา๑๙  

โอวาทปาติโมกข์เป็นหลักค าสอนส าคัญของพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นค าสอนหัวใจของ
พระพุทธศาสนาว่าด้วยอุดมการณ์ของพระพุทธศาสนา ว่าด้วยหลักการพระพุทธศาสนา และว่าด้วย
วิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา๒๐พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ต่อพระอรหันต์สาวก ๑,๒๕๐ 
รูป ณ เวฬุวนารามในวันเพ็ญเดือนมาฆะ โดยโอวาทปาติโมกข์เป็นค าสอนส าคัญของพระพุทธศาสนา
หรือเป็นค าสอนอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาซึ่งในอรรถกถาแสดงว่า พระพุทธเจ้าทรงแสดง
โอวาทปาติโมกข์นี้แก่ที่ประชุมสงฆ์ทุกกึ่งเดือนเป็นเวลา ๒๐ พรรษา ก่อนที่จะโปรดให้สวดปาติโมกข์
อย่างในปัจจุบันแทน ถือว่าโอวาทปาติโมกข์เป็นค าสอนที่เป็นหัวใจ๒๑   

ในธรรมนูญพระพุทธศาสนาโอวาทปาติโมกข์เป็นประโยคแรกที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้
คือ “ขันตี ปรมัง ปโตติติกขา:การอดทนอดกลั้นเป็นตบะอย่างยิ่ง” พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่
สอนให้มีความอดทน สอนให้เราอดทนต่อความแตกต่าง แม้จะไม่เห็นด้วยแต่ไม่ท าร้ายกัน 

                                                           
๑๘พระราชปริยัติกวี, พระพุทธศาสนากับการพัฒนามนุษย์, (การอภิปรายทางวิชาการงานวิสาขบูชา

นานาชาติครั้งที่ ๑๕) , ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑. 
๑๙พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), ถึงเวลามาร้ือปรับระบบพัฒนาคนกันใหม่, (กรุงเทพมหานคร:มูลนิธิ

ธรรม,๒๕๔๓). 
๒๐พระมหาบุญลือ ปุณฺณโก, ศึกษาการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาตามหลักค าสอนโอวาทปาติโมกข์ :

วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย:มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๕๖) หน้า
บทคัดย่อ. 

๒๑คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ธรรมนิเทศ, (กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ที่ โรง
พิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  ๒๕๕๘) หน้า ๕๖. 



 
 

๒๕๖ 

พระพุทธเจ้ าทรงเน้นว่ า“อนูปวาโท อนูปาฆาโตด้วยการไม่ พูดร้ายใคร ไม่ท าร้ายใคร”                  
ในโอวาทปาติโมกข์เป็นการสร้างสันติภาพ ในการสร้างสันติภาพถือว่าเป็นกุศโลบาย มี ๒ วิธีคือ       
๑)“แลกเปลี่ยนเรียนรู้”การที่มีการระแวงกันไม่ว่าจะต่างศาสนาต่างเชื้อชาติมันมาจากความระแวงไม่
รู้จักกัน ถ้ามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รู้ศาสนาของเพ่ือน ต่างคนต่างรู้กันจะไม่ระแว งกัน เปิดใจกว้าง 
การศึกษาจึงเป็นการเปิดใจกว้างให้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน มหาจุฬาจึงศึกษาด้านศาสนาเปรียบเทียบ
เพราะเราอยู่ร่วมกันทั้งเถรวาท มหายาน วัชรยานและรู้เรียนศาสตร์สมัยใหม่เพ่ือให้มองโลกกว้างใน
การมองโลกทัศน์ มหาจุฬาจึงมีหลากหลายนิกายเพ่ือเรียนรู้กันสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข      
เป็นครั้งแรกของโลกท่ีมหาจุฬารวบนักปราชญ์จากทั่วโลก มาร่วมกันสร้างพระไตรปิฎกฉบับสากลเป็น
ภาษาอังกฤษและฉบับภาษาไทยชื่อว่า “พระไตรปิฎกฉบับสากลวิถีธรรมจากพุทธปัญญา” จึงเป็น
แหล่งเรียนรู้แลกเปลี่ยนความต่างมากที่สุดได้รับความเชื่อถือ หนังสือพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยค า
สอนจะมีความหลากหลายเพ่ือเรียนรู้ แต่ต้องไม่โจมตีกันในนิกายแต่ละนิกาย หนังสือพระไตรปิฎก
ฉบับสากลท าให้ทราบว่าอะไรเหมือนกันอะไรต่างกัน ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน     
๒) แสวงจุดร่วมสงวนจุดต่าง ด้วยการเรียนรู้ซึ่งกันและกันหาจุดร่วมมากกว่าจุดต่างในการอยู่
ร่วมกัน๒๒  ซึ่งหลักคุณสมบัติของผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทรงวางหลักส าหรับการเผยแผ่
ตามโอวาทปาติโมกข์ ทรงเน้นย้ า อนูปวาโท อนูปฆาโต การไม่ว่าร้าย ไม่กล่าวร้ายผู้ใด ไม่ก้าวร้าวผู้ใด 
ไม่เบียดเบียนผู้ใด ต้องเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยความสุภาพนุ่มนวล พูดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่
ผู้ฟัง แม้ว่าเขาจะมีท่าทีที่จะไม่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา แต่ผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาต้องไม่กล่าว
ร้ายไม่รุกรานไม่ให้ร้าย๒๓ พระสงฆ์จึงมีบทบาทด้วยการเป็นผู้น าค าสอนไปเผยแผ่ ด้วยการเป็นผู้สืบ
ทอดอายุพระพุทธศาสนา เป็นผู้บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม เป็นอนาคตของพระพุทธศาสนาและเป็น
ผู้น าข่าวสันติภาพมาให้ประชาชน๒๔      

พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติของพระพุทธศาสนา
ท่ามกลางพระอรหันต์ จ านวน ๑,๒๕๐ รูป ในวันเพ็ญเดือนมาฆบูชา ซึ่งโอวาทปาติโมกข์ประกอบด้วย 
๓ บท ซึ่งบทแรกว่าด้วยความอดทน ขันติธรรมและนิพพาน บทสองเป็นค าสอนของพระพุทธเจ้า   
บทสามว่าด้วยการส ารวมในธรรมวินัย บทที่สองเป็นหลักการทางพระพุทธศาสนา คือ  

                                                           
๒๒พระพรหมบัณฑิต,  คุณูปการพระพุทธศาสนากับการพัฒนามนุษย์ที่สมบูรณ์, (การปาฐกถาพิเศษ

งานประสาทรับปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย) , ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑. 
๒๓วศิน  อินทสระ,  โอวาทปาติโมกข์: การเผยแผ่ศาสนา, (กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ที่ โอ.เอส. พริ้นติ้ง 

เฮ้าส์,  ๒๕๔๕) หน้า ๒๓๘. 
๒๔พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ,  สัมมนาพระพุทธศาสนา, (ขอนแก่น: พิมพ์ที่ หจก.โรงพิมพ์คลัง

นานาวิทยา,  ๒๕๖๐) หน้า ๓๔-๓๕. 



 
 

๒๕๗ 

๑) การไม่ท าบาปทั้งปวง (สพฺพปาปสฺส อกรณ ) เป็นการก าจัดรากเหง้าของความชั่วที่
เกิดข้ึนในชีวิต ได้แก่ อกุศลมูล คือ ความโลภ ความโกรธ ความหลง อกุศลมูลท าให้ประพฤติทางกาย
ทุจริต  วจีทุจริต และมโนทุจริต จึงต้องใช้ปัญญาและสติก ากับไม่ให้ท าความชั่วทั้งปวง  

๒) การท าความดีให้ถึงพร้อม (กุสลสฺสูปสมฺปทา) ความดีในทางพระพุทธศาสนาหมายถึง 
การปฏิบัติตนที่น าไปสู่ความเจริญน าไปสู่กุศล เช่น กุศลกรรมบถ๑๐ ซึ่งเกณฑ์การวัดความดีในทาง
พระพุทธศาสนาดูจากอโลภะคือความไม่โลภธรรมะที่ส่งเสริมความไม่โลภคือ ทาน การให้ จาคะการ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  อโทสะคือความไม่โกรธไม่คิดประทุษร้ายธรรมะที่ส่งเสริมความโกรธคือเมตตาความ
รักปรารถนาดีต่อผู้อ่ืน และอโมหะคือความไม่หลงธรรมะที่ส่งเสริมความไม่หลงคือปัญญาไม่หลงผิด
เป็นมิจฉาทิฐิ ซึ่งกระบวนการพัฒนามนุษย์ในทางพระพุทธศาสนาจึงมีปัญญาเป็นตัวประกอบส าคัญ 
เช่น ภาวนา  ไตรสิกขา เป็นต้น  

๓) การท าจิตของตนให้บริสุทธิ์ (สจิตฺตปริโยทปน )  ในทางพระพุทธศาสนาเป็นการ
ฝึกหัดขัดเกลาจิตของตนให้สงบสะอาดด้วยการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน๒๕  

พระพุทธ เจ้ า ได้ โปรดแสดงโอวาทปาติ โมกข์ อัน เป็นหลักค าสอนส าคัญของ
พระพุทธศาสนาแก่พระอรหันต์ทั้งหลายนั้น มุ่งเพ่ือให้ยึดเป็นหลักในการน าไปเผยแผ่สั่งสอนผู้อ่ืนให้
เป็นประโยชน์แก่ประชาชนกว้างขวางออกไป เป็นการซักซ้อมความเข้าใจกันในหมู่ผู้ท างาน 
โอวาทปาติโมกข์จึงเป็นหลักธรรมที่เป็นหัวใจพระพุทธศาสนา๒๖ หลักการส าคัญในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาตามหลักของโอวาทปาติโมกข์ ๓ ประการ หรือเรียกว่า พุทธโอวาท ที่ประมวลค าสั่ง
สอนของพระพุทธเจ้าไว้เป็นหลักส าหรับยึดถือเป็นหลักการส าคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา     
คือ “การไม่ท าความชั่วทั้งปวง  การท าความดีให้ถึงพร้อม และการท าใจของตนให้สะอาดบริสุทธิ์”๒๗ 

จะเห็นว่าราชคฤห์เป็นศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นแหล่งที่ค าสอนของพระพุทธศาสนา
เผยแพร่ออกไปสู่ประเทศต่างๆ ซึ่งสาระส าคัญของโอวาทปาติโมกข์คาถาที่ ๒ ถือว่าเป็นหลักการขั้น
ปฏิบัติการของพระพุทธศาสนาโดยตรัสว่า  

“สพฺพปาปสฺส   อกรณ  กุสลสฺสูปสมฺปทา   สจิตฺตปริโยทปน   เอต พุทฺธาน สาสน  
การไม่ท าความชั่วทั้งปวง     การท าความดีให้ถึงพร้อม  
การท าใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส    นี้เป็นค าสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย”   

                                                           
๒๕สุมน อมรวิวัฒน์, หลักบูรณาการทางการศึกษาตามนัยแห่งพุทธธรรม, (นนทบุรี: โรงพิมพ์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,  ๒๕๔๔) หน้า ๒๘-๓๐. 
๒๖พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), ตามทางพุทธกิจ, (นนทบุรี: ส านักพิมพ์สยามปริทัศน์ จ ากัด,  

๒๕๕๗) หน้า ๘๓-๘๔. 
๒๗คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ธรรมนิเทศ, (กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ที่ โรง

พิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘) หน้า ๕๗. 



 
 

๒๕๘ 

ถือว่าเป็นคาถาที่ชาวพุทธรู้จักมากที่สุดเพราะเป็นหลักการในการน ามาปฏิบัติ แสดง
ลักษณะส าคัญของพระพุทธศาสนาด้วยการไม่ท าชั่ว ท าความดี และท าใจให้ผ่องใส ๒๘ ถือว่าเป็น
หลักการส าคัญของการพัฒนาวิทยากรต้นแบบอันเป็นฐานส าคัญของบุคคลที่จะท างานรับใช้เพ่ือน
มนุษย์และเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดจึงต้องพัฒนาตนให้สมบูรณ์แบบ
ก่อนจะออกไปพัฒนาผู้อ่ืน ดังนั้น แนวคิดทฤษฎีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทรงก าหนด
หลักธรรมวินัยเป็นพ้ืนฐานเช่น โอวาทปาติโมกข์ เป็นเข็มทิศสู่ เป้าหมายนโยบายการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าทรงประกาศไว้แก่พระสาวกออกไปประกาศพระพุทธศาสนาเป็น
นโยบายที่มีประสิทธิภาพ เพราะมีหลักการวิธีการและอุดมการณ์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา๒๙ 
 

๓.๑.๔ อุดมการณ์พัฒนาวิทยากรต้นแบบของพระพุทธเจ้า 
 

อุดมการณ์ของการพัฒนาวิทยากรต้นแบบของพระพุทธเจ้าสามารถแบ่งออก ๔ 
ประการ ๑) ขนฺตี ปรม  ตโป ตีติกฺขา ความอดทนคือความอดกลั้นเป็นตบะอย่างยิ่ง  ๒) นิพฺพาน  ปรม  
วทนฺติ พุทฺธา  พระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสว่านิพพานเป็นบรมธรรม  ๓) น หิ ปพฺพชิโต ปรูปฆาตี ผู้ท า
ร้ายผู้อ่ืนไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิต  ๔) สมโณ โหติ ปร  วิเหฐยนฺโต  ผู้เบียดเบียนผู้อ่ืนไม่ชื่อว่าเป็นสรณะ 
จึงขยายความว่า ขันติเป็นความอดทนหมายถึง ทนล าบาก ทนตรากตร า ทนเจ็บใจ ความหนักเอาเบา
สู้เพ่ือบรรลุจุดหมายที่ดีงาม ขันติจึงปรากฏในหลักธรรมเช่น หลักธรรมที่ท าให้งาม ๒ ประการ       
คือ ขันติและโสรัจจะเป็นความสงบเสงี่ยม ขันติปรากฏในหลักธรรมคือ บารมี ๑๐ ทศพิธราชธรรม๓๐ 
ส านักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้าให้ความหมายของค าว่า Tolerance หมายถึง 
“ความอดทน การยอมรับความแตกต่าง ขันติธรรม การทนกันได้” การยอมรับความแตกต่างของแต่
ละบุคคลเป็นพื้นฐานของการป้องกันความขัดแย้งและการอยู่ร่วมกันโดยสันติ๓๑ 

 พระพุทธเจ้าทรงยึดอุดมการณ์ของการเผยแผ่ด้วยการมีขันติธรรม ซึ่งพระพุทธศาสนา
เป็นศาสนาแห่งขันติวาทีจึงต้องศึกษา “ขันติธรรมทางศาสนากรณีพระพุทธศาสนา: Religious 
Tolerance A Case of Buddhism” มีองค์ประกอบของขันติธรรมทางศาสนาประกอบด้วย   

๑) การอนุญาต (Permission)  
                                                           

๒๘พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), จาริกบุญ-จาริกธรรม, (กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ที่บริษัทพิมพ์
สวย จ ากัด, ๒๕๕๓) หน้า ๑๒๕-๑๒๖. 

๒๙พระมหาเป้า  เตชปญฺโญ, นโยบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนา :วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร
มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย:มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๕๒) หน้าบทคัดย่อ. 

๓๐คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ธรรมนิเทศ, (กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ที่ โรง
พิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  ๒๕๕๘) หน้า ๕๘. 

๓๑ส านักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า, ศัพท์บัญญัติเกี่ยวกับการแก้ปัญหาและความ
ขัดแย้ง, (สถาบันพระปกเกล้า พิมพ์ครั้งท่ี ๕,  ๒๕๕๕) หน้า ๗๐. 



 
 

๒๕๙ 

๒) การอยู่ร่วม (Coexistence)   
๓) การเคารพ (Respect)  
๔) การยอมรับ (Appreciation/Acceptance)” 

ขันติธรรมทางศาสนาในพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นหนึ่งเดียวกับทางแห่งความหลุดพ้น 
เพราะความใจแคบทางศาสนาขัดขวางหนทางแห่งความหลุดพ้น การเบียดเบียนทางศาสนาขัดขวาง
หนทางแห่งความหลุดพ้น ซึ่งหากไร้ขันติธรรมทางศาสนาย่อมไร้ความหลุดพ้นแต่ถ้ามีความหลุดพ้นมี
ขันติธรรมทางศาสนาเป็นของคู่กัน ความเป็นชาวพุทธวัดกันที่ขันติธรรมตามหลักโอวาทปาติโมกข์
กล่าวว่า “ขันติคือความอดได้ทนได้เป็นตบะอย่างยิ่ง นิพพานเป็นบรมธรรม ผู้ท าร้ายผู้อ่ืนไม่ชื่อว่า
เป็นบรรพชิต ผู้เบียดเบียนคนอ่ืนไม่ชื่อว่าเป็นสมณะ” ขันติธรรมจึงเป็นความใจกว้างทางศาสนา
พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย ถึงคนพวกอ่ืนจะพึงกล่าวติเตียนเรา กล่าวติเตียนพระธรรม 
กล่าวติเตียนพระสงฆ์ พวกเธอไม่ควรผูกอาฆาตแค้นเคืองขุ่นใจคนพวกนั้น ถ้าพวกเธอโกรธเคือง
หรือไม่พอใจพวกเขา พวกเธอก็จะประสบอันตรายเพราะความโกรธเคืองนั้น” ขันติธรรมทางศาสนา
จึงไม่ใช้ความรุนแรงแก้ปัญหา พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลายเขาด่า ก็ไม่ด่าตอบ เขาเสียดสี ไม่
เสียดสีตอบ เขาประหาร ก็ไม่ประหารตอบอย่างนี้แหละสมณะจึงจะชื่อว่าตั้งอยู่ในสมณธรรม”      
โดยพระพุทธเจ้าตรัสกับพระปุณณะว่า“ปุณณะมนุษย์ชาวสุนาปรันตะนั้น มีความดุร้าย รุนแรง เม่ือ
ท่านไปอยูถ่้าเขาจะด่าจะบริภาษท่าน ท่านจะท าอย่างไร พระปุณณะตอบว่า ถ้าเขาด่า ข้าพระองค์
จะคิดว่าก็ยังดีท่ีเขาด่า ไม่ถึงกับเอามือทุบตี”และความใจกว้างทางศาสนากรณีพระเจ้าอโศกมหาราช 
ข้อความว่า “บุคคลผู้กระท าการเคารพบูชาลัทธิศาสนาอ่ืนด้วยเช่นนี้ ชื่อว่าเป็นผู้ส่งเสริมลัทธิศาสนา
ของตนให้เจริญด้วย และทั้งในเวลาเดียวกันก็เป็นการเอ้ือเฟ้ือต่อลัทธิศาสนาอ่ืนด้วย แต่เมื่อกระท า
ด้วยวิธีตรงกันข้าม ย่อมชื่อว่าเป็นการท าลายลัทธิศาสนาของตนเองด้วยและเป็นการท าร้ายแก่ลัทธิ
ศาสนาของคนอ่ืนด้วย”ดังนั้น หลักขันติธรรมทางพระพุทธศาสนายึดความเป็นสากล ๓ อย่าง 
ประกอบด้วย  ๑) ความจริงสากล (Universal Reality)  

๒) ความเป็นมนุษย์สากล (Universal Man)  
๓) ความรักสากล (Universal Love)๓๒  

ดังที่กล่าวมา จึงท าให้พระพุทธเจ้ามีพระนามว่า “ขันติวาที” แปลว่า “ผู้สอนเรื่อง” 
หรือ “ผู้สอนเรื่องความอดทนอดกลั้น”ความอดทนอดกลั้น การไม่นิยมใช้ความรุนแรงเป็นลักษณะ
ส าคัญของพระพุทธศาสนาในหลักของโอวาทปาติโมกข์ มีความอดทนอดกลั้นต่อกิเลสที่มากระตุ้นเร้า
ในรูปแบบต่างๆ สมณะในพระพุทธศาสนาต้องไม่ท าร้ายใคร ไม่เบียดเบียนใคร ไม่ว่าร้ายใคร ไม่ท า

                                                           
๓๒พระมหาสมบูรณ์  วุฑฺฒิกโร, ขันติธรรมทางศาสนากรณีพุทธศาสนา: Religious Tolerance A 

Case of Buddhism, (บรรยายวิชาการนิสิตหลักสูตรสันติศึกษา มหาจุฬา, ๒๕๕๗) ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๗. 



 
 

๒๖๐ 

อันตรายใคร ในคัมภีร์พระธรรมบททรงสอนให้พุทธสาวกรู้จักเอาชนะความรุนแรงด้วยสันติวิธี๓๓ 
พระพุทธเจ้าตรัสถึงการให้ยอมรับด้วยความอดกลั้นและรักษาความปรารถนาดีไว้ให้ได้อย่างต่อเนื่อง 
พระพุทธองค์ทรงมีความอดทนอดกลั้นและทรงช่ าชองในการจัดการกับความโกรธของผู้วิจารณ์     
ทรงยกย่องการไม่โกรธและมีจิตเมตตาจิตแม้ในขณะที่ก าลังถูกยั่วยุอย่างหนัก ผู้ที่ท าได้เช่นนี้จะต้อง
อาศัยความเปลี่ยนแปลงทางจิตครั้งใหญ่และมีพลังภายในที่แข็งแกร่ง๓๔  

ในขณะที่มนุษย์ร่วมโลกก าลังเผชิญหน้ากับความขัดแย้ง และความรุนแรง อันเนื่องจาก
การขาดขันติธรรมทางศาสนา :Religious Tolerance ซึ่งสะท้อนผ่านพฤติกรรมของคนบางคน      
หรือบางกลุ่มที่อ้างตัวว่าเป็นศาสนิกของศาสนาใดศาสนาหนึ่ง แต่ขาดการเคารพ และขาดการให้
เกียรติต่อหลักการ สัญลักษณ์ และความเชื่อทางศาสนาอ่ืนๆ ในวิถีทางที่ไม่เหมาะสมโดยการ
แสดงออกทางกาย และวาจาในเชิงลบมิติต่างๆ เช่น การวาดการ์ตูน การจัดท าภาพยนตร์  หรือคลิป
วีดิโอ และการลบหลู่คัมภีร์ หรือรูปปั้น การด าเนินการดังกล่าว แม้จะตั้งใจ หรือกระท าการด้วยความ
คึกคะนองโดยขาดความยั้งคิด แต่เมื่อกระทบอารมณ์ และความรู้สึกของของกลุ่มคนที่มีความเชื่อ
แตกต่างแล้ว ย่อมเป็นเรื่องง่ายที่จะท าให้ความขัดแข้งได้ปะทุตัวออกจนกลายเป็นความรุนแรง      
และในหลายสถานการณ์ วิกฤติการณ์ที่เกิดขึ้นได้เดินทางไปสู่สภาวะที่ก าลังตีบตัน อีกทั้งอับจน
หนทางในการแสวงหาทางออกอย่างสันติระหว่างเพ่ือนร่วมโลก โศกนาฏกรรมสุดท้ายที่มักจะเกิดขึ้น
คือ ความสูญเสียทั้งชีวิต และทรัพย์สิน ท่ามกลางเสียงร้องไห้ และหยาดน้ าตาของเพ่ือนร่วมโลก  
ค าถามแม้ว่ามนุษยชาติจะแตกต่างกันทั้งศาสนาและความเชื่อ แต่ในฐานะที่เป็นมนุษย์ร่วมโลกที่รัก
ความสุข เกลียดกลัวความทุกข์เช่นเดียวกัน พลังทางศาสนาในมิติต่างๆ จะเข้าไปช่วยฟ้ืนฟู และเชื่อม
สมานสังคมโลกให้สามารถปรับวิธีคิด และท่าทีของการอยู่ร่วมกันได้อย่างไร จึงจะท าให้มนุษยชาติ
สามารถด ารงอยู่ร่วมกันอย่างมีขันติธรรม สามารถยอมรับ และอดทนต่อความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
ศาสนา ภาษา อุดมการณ์และความเชื่ออย่างมีสติ   ขันติธรรมทางศาสนากับความอยู่รอดของ
มนุษยชาติความแตกต่างกันทางศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ความเชื่อ และชาติพันธุ์ “ไม่ใช่สิ่งผิด”     
แต่ “สิ่งที่ผิด” คือ การที่มนุษยชาติบางคนหรือบางกลุ่ม ไม่มีความอดทนเพียงพอต่อการเพียร
พยายามที่ศึกษา เรียนรู้ ท าความเข้าใจ และปรับวิธีคิด และท่าทีให้สอดคล้อง ถูกต้อง และเหมาะสม
กับความแตกต่าง อันเนื่องด้วยภาวะของการขาดขันติธรรม เพราะไม่เปิดใจกว้างที่จะยอมรับฟัง 

                                                           
๓๓พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี), อหิงสามรรคาสู่สันติภาพ, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิชชาลัย

พุทธเศรษฐศาสตร์, ๒๕๕๕)  หน้า ๑๘. 
๓๔มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พระไตรปิฎกฉบับสากล วิถีธรรมจากพุทธปัญญา.  

(กรุงเทพมหานคร:โรงพมิพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑) หน้า ๖๖๖. 
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๒๖๑ 

ยอมรับ เคารพ และให้เกียรติต่อความต่างของเพ่ือนร่วมโลก จนน าไปสู่การเยาะเย้ย ถากถาง ลบหลู่ 
ดูหมิ่นความเป็นอัตลักษณ์ของเพ่ือนร่วมโลก๓๕ 

การประชุมผู้น าศาสนาเพ่ือสันติภาพในประชาคมอาเซียน ภายใต้หัวข้อ “ขันติธรรมทาง
ศาสนา” ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ งานขันติธรรมทางศาสนาซึ่งมีศาสนาส าคัญ
ของประเทศเข้าร่วมประชุมประกอบด้วย พุทธ คริสต์  อิสลาม ซิกส์  ฮินดู ด้วยการฝึกเป็นผู้มีใจกว้าง
ทางศาสนา พร้อมที่จะยอมรับและสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติกับเพ่ือนมนุษย์ผู้มีศาสนาและ
วัฒนธรรมแตกต่างกัน  เมื่อไม่มีขันติเราจะแสวงหาสันติได้อย่างไร และถ้าไม่มีสันติ เราจะสามารถอยู่
ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่างได้อย่างไร เมื่อผู้น าศาสนาแสวงหาช่องทางในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
บนฐานของการมีขันติ ค าถามคือ ศาสนิกชนของแต่ละศาสนาจะใช้แบบอย่างดังกล่าวมาหล่อหลอม
แนวคิดและวิถีแนวปฏิบัติได้อย่างไรรางวัลการตอบค าถามได้อย่างถูกต้องคือความอยู่รอดของ
มนุษยชาติ  การประชุมงานขันติธรรมทางศาสนาผู้น าทั้ง ๕ ศาสนาเห็นชอบในปฏิญญาที่ตกลงร่วมกัน 
ดังนี้ คือ ๑) ส่งเสริมขันติทางศาสนาตามประกาศของยูเนสโก ปี ๑๙๙๕ ๒) จะด าเนินการเสวนาต่อไป
และเสริมสร้างเครือข่ายของผู้น าศาสนา ส่งเสริมกันและกัน ๓) เพ่ือให้ประชาคมอาเซียนมีความรู้ใน
ศาสนาของตนเองและศาสนา  ๔) เพ่ือด าเนินแบบต่อเนื่องไม่เหน็ดเหนื่อยเพ่ือสันติภาพ เข้าใจถึง
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ๕) จะกระท าให้เกิดความคุ้นเคยระหว่างกันเพ่ือความเป็นเอกภาพของผู้น า
ศาสนา ๖) เพ่ือส่งเสริมการอยู่ร่วมกันด้วยความสามัคคี ไม่ให้ศาสนาตกเป็นเครื่องมือของนักการเมือง
และสื่อมวลชน ท าให้ผู้น าทั้ง ๕ ศาสนามีความเห็นตรงกันว่า ไม่ควรน าศาสนามาเป็นเครื่องมือสร้าง
ความขัดแย้งแสวงหาอ านาจหรือผลประโยชน์ แต่ต้องเคารพยอมรับเข้าใจศาสนาอ่ืนๆ ไม่ใช้ความ
รุนแรงทุกประการในทุกกรณี ถึงอาเซียนจะแตกต่างกันในเรื่องของศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี แต่
เราคอืมนุษย์ร่วมโลกกัน อยู่ร่วมกันในความแตกต่างหรือเรียกว่าเอกภาพในความแตกต่าง๓๖  

การเกิดขึ้นของศาสนามีเป้าหมายส าคัญสูงสุดคือการอยู่รวมกันอย่างร่มเย็น และเป็น
สันติสุขของมวลมนุษยชาติจากความแตกต่างกันทั้งศาสนา และความเชื่อของมนุษยชาติ ในประชาคม
อาเซียน และความเปลี่ยนของสังคมโลกที่ก าลังเดินหน้าไปสู่ ความขัดแย้งและความรุนแรงอัน
เนื่องจากการตัวแปรต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมที่แปลกแยกและแตกต่าง พลังสันติภาพ
ของศาสนาจึงไม่ใช่พลังที่แห่งความรุนแรงที่แข็งกร้าว (Hard Power) หากแต่เป็นพลังที่อ่อนนุ่ม (Soft 
Power) ในการที่จะยึดโยงกลุ่มคนต่างๆ ที่อาศัยอยู่ร่วมกันในสังคมโลกให้สามารถอดทนต่อความ
แตกต่างกันทางวัฒนธรรม ความเชื่อ ภาษา และชาติพันธุ์อย่างมีสติและอยู่ร่วมกันอย่างสันติ หากเรา

                                                           
๓๕พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ,  ขันติธรรมทางศาสนากับความอยู่ รอดของมนุษยชาติ , 

(https://www.gotoknow.org/posts/504840, ๒๕๖๑)  ค้นเมื่อ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑. 
๓๖งานขันติธรรมทางศาสนา, การประชุมผู้น าศาสนาเพ่ือสันติภาพในประชาคมอาเซียน, 

(http://www.komchadluek.net/news/lifestyle/193534, ๒๕๕๗)  ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑. 



 
 

๒๖๒ 

ทุกคนยึดหลักค าสอนหลักขันติธรรม อันเป็นหลักธรรมที่มีปรากฏในทุกศาสนาและปฏิบัติตาม       
จะสามารถท าให้เรายอมรับและอดทนต่อความแตกต่างทางวัฒนธรรม อันจะส่งผลต่อการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุขท่ามกลางความแตกต่างของมนุษยชาติ๓๗  
 อุดมการณ์ของวิทยากรต้นแบบตามแนวทางพระพุทธเจ้า จึงต้องประกอบด้วย ๒ 
ประการ คือ ๑) การเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Discovery of Others) ด้วยการเรียนรู้คนอ่ืนให้มาก 
เรียนรู้ศาสนาอ่ืน จะได้ท าความเข้าใจกัน ๒) แสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง (Projects of Shared 
Purpose) คือ แสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง คนที่ทะเลาะกันต้องร่วมเดินทางไปด้วยกัน สันติศึกษาต้อง
น าคนที่เห็นต่างมาท ากิจกรรมด้วยกัน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายให้คนสามัคคีกัน นักสันติวิธีต้องตั้งอยู่บนฐาน
ของปัญญา อย่าใช้ชีวิตเหมือน “แร้งติดบวง” ติดในลาภยศและไม่ควรกล้าแบบบ้าบิ่น และตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานของขันติธรรมความอดทนต่อความแตกต่างดังพุทธพจน์ที่ “ขนฺตี  ปรม  ตโป ตีติกฺขา”       
แปลความว่า “ความอดทนคือความอดกลั้นเป็นตบะอย่างยิ่ง” และยึด “อนูปวาโท” การไม่ว่าร้ายใคร 
“อนูปฆาโต” การไม่ท าร้ายใคร ซึ่งในพ.ศ.๒๕๓๘ องค์การยูเนสโกประกาศปฏิญญาว่าด้วย “หลักการ
แห่งขันติธรรม : Principles of Tolerance” เพราะขันติธรรมเป็นการเคารพและการยอมรับนับ
ถือ วัฒนธรรมของโลกที่หลากหลาย วิธีการแสดงออกและวิถีชีวิตที่แตกต่างกันไป อดทนต่อความ
คิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่าง ไม่มีเลือกปฏิบัติ “ขันติธรรมเป็นฐานของสันติภาพ” และความ
อดทนต่อความแตกต่างเป็นฐานส าคัญของศาสนาต่อสันติภาพ เพราะศาสนาเคยถูกใช้เป็นเครื่องมือ
สร้างความขัดแย้ง จึงมีการประกาศว่า“No more wars in the name of religion : ไม่ยอมให้มี
สงครามในนามของศาสนาอีกต่อไป”และทุกศาสนาต้องยึดหลักขันติธรรมเป็นพ้ืนฐานของการ
ปฏิบัติ๓๘ 

ดังนั้น จุดเริ่มต้นที่พระสงฆ์สาวกผู้ไปประกาศพระพุทธศาสนาในที่ต่างๆจะต้องยึดถือ
ปฏิบัติตามเพ่ือให้เกิดคุณภาพตามพุทธประสงค์เพ่ือไม่ออกนอกลู่นอกทาง โดยพระพุทธเจ้าทรงระบุ
เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไว้ชัดเจน ๓ ประการ คือ ๑) พหุชนหิตาย 
เพ่ือเกื้อกูลแก่ชนหมู่มาก ๒) พหุชนสุขาย เพ่ือความสุขแก่ชนหมู่มาก  ๓) โลกานุกมฺปาย เพ่ือ
อนุเคราะห์ชาวโลก ปณิธานการเผยแผ่จึงหมายถึง การตั้งความปรารถนาว่าจะท าให้พระพุทธศาสนา
แพร่หลายขยายตัวออกไปแล้วตั้งใจท าโดยเอาใจจดจ่อ มีความแน่นแน่อยู่กับการเผยแผ่มีอุดการณ์

                                                           
๓๗พระพรหมบัณฑิต(ประยูร ธมฺมจิตฺโต), การประชุมผู้น าศาสนาเพ่ือสันติภาพในประชาคมอาเซียน, 

(บรรยายวิชาการงานขันติธรรมทางศาสนา, ๒๕๕๗)  ๒๔-๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗. 
๓๘พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต),  สันติภาพมิติพระพุทธศาสนา, (การบรรยายแก่นิสิต

ปริญญาเอก สาขาสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙) ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙.    



 
 

๒๖๓ 

มั่นคง๓๙  สรุปว่า อุดมการณ์พัฒนาวิทยากรต้นแบบของพระพุทธเจ้าถือว่าคุณสมบัติเฉพาะตัวของผู้
เผยแผ่ พระธรรมทูตนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้องยึดมั่นอยู่ ในอุดมการณ์ ๔ ประการคือ (๑) มีขันติ
ธรรม มีความอดทนต่อความล าบากความตรากตร า มีความอดกลั้นต่อกิเลส ไม่แสดงกิเลสอวด
ชาวบ้าน เป็นคนใจเย็นสุขุมรอบคอบ เก็บอารมณ์ (๒) ไม่นินทาใคร ถ้ามีความจ าเป็นจะต้องพูดถึง
ความไม่ดีของคนอ่ืน จงพูดเพ่ือหาทางแก้ไข (๓) เบียดเบียนใคร ไม่กระทบกระทั่งใคร บ าเพ็ญตนเป็น 
“อัตถจารีบุคคล” ดังค าพังเพยว่า “เมื่อยามอยู่ เขาก็เข้าใจ เมื่อยามจากไปเขาก็คิดถึง (๔) มีสมณ
สัญญา มีความส านึกรู้สึกตัวอยู่เสมอว่า“เราเป็นสมณะ เป็นผู้สงบระงับ เราเป็นพระ เป็นผู้ประเสริฐ 
เราเป็นปูชนียบุคคลเป็นผู้ที่คฤหัสถ์เคารพนับถือบูชา”จึงต้องมีอุดมการณ์ในการเผยแผ่ธรรมอันจะเป็น
เครื่องมือส าคัญสู่การท างานสื่อสารธรรมโดยอุดมการณ์ของวิทยากรต้นแบบที่ควรยึดถือปฏิบัติเป็น
หลักส าคัญคือ ขันติธรรมต่อความแตกต่าง เพราะพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งขันติวาที  
 

๓.๑.๕ วิธีการพัฒนาวิทยากรต้นแบบของพระพุทธเจ้า 
 

 วิธีการการพัฒนาวิทยากรต้นแบบของพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงยึดของคุณสมบัติ ๖ 
ประการตามแนวทางโอวาทปาติโมกข์ พระพุทธเจ้าวางรากฐานส าหรับนักเผยแผ่พระพุทธศาสนา   
ถือว่าเป็นคุณสมบัติของผู้จะไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประกอบด้วย ๑) อนูปวาโท การไม่พูดร้าย       
๒) อนูปฆาโต การไม่เบียดเบียนทางกาย  ๓) ปาติโมกฺเข จ ส วโร การส ารวมในปาติโมกข์             
๔) มตฺตญฺญุตา จ ภตฺตสฺมึ การรู้จักประมาณในการบริโภค  ๕) ปนฺตญฺจ   สยนาสน  การนอนการนั่งใน
เสนาสนะอันสงัด  ๖) อธิจิตฺเต จ อาโยโค  การประกอบความเพียรในอธิจิตหรือการฝึกฝนพัฒนาจิต
ของตน  เอต  พุทฺธาน  สาสน   นี้เป็นค าสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย๔๐ ซึ่งผู้ที่จะท าหน้าที่เผยแผ่
พระพุทธศาสนานั้น ควรจะปฏิบัติตามวิธีการของพระพุทธเจ้าด้วยการไม่กล่าวร้ายโดยการมุ่งแสดงแต่
ค าสอนแต่หลักความจริง ไม่พูดกล่าวร้ายติเตียนผู้อ่ืน ไม่กล่าวร้ายป้ายสีศาสนาอ่ืน ซึ่งพระพุทธเจ้า
ทรงบ าเพ็ญเป็นต้นแบบในพุทธปฎิปทา มีพุทธจริยาแสดงให้เห็นถึงพระพุทธลักษณะที่ว่าทรงแสดงแต่
หลักธรรม ไม่กล่าวร้ายป้ายสีใคร ช่วงตอนที่พระพุทธเจ้าเสด็จประทับใต้ต้นสาละคู่ ที่สาลวโนทยาน
หรือป่าไม้สาละวันที่จะปรินิพพาน มีสุภัททปริพาชกเข้ามาทูลถามปัญหาว่า มีศาสนาต่างๆสอนกัน
มากมายแต่ละศาสนาก็ว่าศาสนาของตนเองเป็นศาสนาที่แท้จริงมีค าสอนที่ถูกต้อง ศาสนาอ่ืนสองผิด
ทั้งหมด สมณะหรือพระอรหันต์มีแต่ในศาสนาของตน ศาสนาอ่ืนไม่มีอรหันต์ เป็นต้น สุภัททปริพาชก
ถามว่าพระพุทธเจ้าควรจะเชื่ออย่างไร พระพุทธเจ้าตรัสว่า เราจะแสดงธรรมแต่หลักการเท่านั้นด้วย

                                                           
๓๙พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี ป.ธ.๙ ราชบัณฑิต), ปณิธานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุโรป, 

(บรรยายพิเศษการประชุมสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรปครั้งท่ี๑๐, ๒๕๕๙)  ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙.    
๔๐วศิน  อินทสระ, โอวาทปาติโมกข์: การเผยแผ่ศาสนา, (กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ที่ โอ.เอส. พริ้นติ้ง 

เฮ้าส์,  ๒๕๔๕) หน้า ๒๓๘. 



 
 

๒๖๔ 

การไม่ต้องไปว่าร้ายใคร ไม่ต้องไปกล่าวติเตียนยกตนเองข่มผู้อ่ืน หลักการที่ว่า คือ “มรรคามีองค์ ๘ 
ประการอันประเสริฐเป็นข้อปฏิบัติอันเป็นทางสายกลาง” รวมถึงกาลามสูตรพระพุทธเจ้าตรัสว่า 
“ท่านทั้งหลายไม่ต้องพูดถึงว่าลัทธิไหนถูกหรือผิด เราจะให้หลักกาลามสูตร” ถือว่าเป็นหลักอย่างเพ่ิม
เชื่อ อย่าปลงใจเชื่อด้วยเหตุผล ๑๐ ประการ ถือว่าเป็นหลักแห่งศรัทธา๔๑ 
 วิธีการมาจากพระบาลีในพระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย อุทาน เมฆิยวรรค ปิณโฑลสูตร
อธิบายว่า โดยมีวิธีการ ๖ ประการ ประกอบด้วย ๑) อนูปวาโท หมายถึงการไม่กล่าวร้ายผู้อ่ืน         
มีหลักธรรมที่กล่าวไว้ในกุศลกรรมบถ๑๐ คือ กรรมดีอันเป็นทางน าไปสู่ความสุขความเจริญ แบ่ง
ออกเป็น ๓ หมวด คือ กายกรรม๓ วจีกรรม๔ และมโนกรรม๓ กล่าวเฉพาะในหมวดของวจีกรรม ๔ 
ด้วยการละเว้นการพูดเท็จ  การพูดส่อเสียด  การพูดค าหยาบ  และการพูดเพ้อเจ้อ  การไม่กล่าวร้าย
ผู้อ่ืนจึงเกี่ยวข้องกับการละเว้นจากการกระท าทางวาจา ให้รู้จักใช้วาจาให้เกิดประโยชน์ในทาง
สร้างสรรค์เรียกว่า ปิยวาจา หมายถึง วาจาอันเป็นที่รัก พูดจาน่ารัก วาจากล่าวด้วยจิตเมตตา      
เป็นหลักธรรมอยู่ในสังควัตถุธรรม เป็นธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจบุคคลช่วยประสานหมู่ชนไว้ให้
สามัคคี โดยเฉพาะปิยวาจา เรียกอย่างหนึ่งว่า เปยยวัชชะ หมายถึง วาจาอันเป็นที่รัก วาจาอันดูดดื่ม
น้ าใจ ๒) อนูปฆาโต หมายถึง การไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน สอดรับกับหลักธรรมกุศลกรรมบถ ในหมวดที่ว่า
ด้วยกายกรรม๓ ได้แก่ การละเว้นจาการฆ่า การเบียดเบียน มีเมตตากรุณาช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เคารพ
ในกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของผู้อ่ืน และการละเว้นจากการประพฤติผิดในกามทั้งหลาย นักเผยแผ่
พระพุทธศาสนาจึงควรมีความส ารวมระวังเพราะจะน าความเสื่อมเสียมาสู่ตนเองและองค์กรสถาบัน 
ท าให้เกิดการเสื่อมศรัทธาขาดความน่าเชื่อถือ ๓) ปาติโมกฺเข จ ส วโร หมายถึงความส ารวมใน
ปาติโมกข์ มีหลักธรรมอันสอดรับคือ ปาริสุทธิศีล  เป็นความประพฤติบริสุทธิ์ที่จัดเป็นศีลมี ๔ 
ประการ คือ ปาติโมกข์สังวรศีล อินทรีย์สังวรศีล อาชีวปราริสุทธิศีล ปัจจัยสันนิสิตศีล เป็นการมุ่งเรื่อง
ของศีลเป็นการประพฤติทางกายและวาจา ๔) มตฺตญฺญุตา จ ภตฺตสฺมึ หมายถึง ความเป็นผู้รู้จัก
ประมาณในการบริโภค มีหลักธรรมอันสอดรับคือ อปัณณกปฏิกทา เป็นข้อปฏิบัติที่ไม่ผิดจะน าไปสู่
ความงอกงามในธรรม อันประกอบด้วย อินทรียสังวร  การส ารวมอินทรีย์ระวังไม่ให้บาปอกุศกรรม
ครอบง าทางตา หู จมูก สิ้น กาย ใจ   โภชเน มัตตัญญุตา รู้จักประมาณในการบริโภคเพ่ือหล่อเลี้ยง
ร่างกายมิใช่เพ่ือสนุกสนานมัวเมา และชาคริยานุโยค การหมั่นประกอบการตื่นไม่เห็นแก่การนอน 
วิธีการนี้มุ่งเตือนสตินักเผยแผ่ว่า ไม่ควรประพฤติตนเป็นคนเห็นแก่การกินจนลืมตัว ต้องส ารวมในการ
กิน  ๕) ปนฺตญฺจ   สยนาสน   หมายถึงการอยู่ในเสนาสนะที่สงัด มีหลักธรรมคือ ปาริสุทธิศีลคือ ศีลที
เกี่ยวข้องกับปัจจัย ๔ ของพระสงฆ์ ประกอบด้วย จีวรผ้านุ่งห่ม  บิณฑบาตอาหาร เสนาสนะที่อยู่
อาศัย  ศิลานเภสัชยาบ าบัดโรค ส าหรับการอยู่อาศัยในที่อันสงัดจะช่วยให้นักเผยแผ่เป็นผู้จักความ
                                                           

๔๑พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), ตามทางพุทธกิจ, (นนทบุรี: ส านักพิมพ์สยามปริทัศน์ จ ากัด,  
๒๕๕๗) หน้า ๑๐๐-๑๐๘. 



 
 

๒๖๕ 

พอดีด้วยการย ึดติดอยู่กับรูปลักษณ์ที่หรูหราของที่อยู่อาศัย ๖) อธิจิตฺเต จ อาโยโค หมายถึง การ
ประกอบความเพียรในอธิจิต มีหลักธรรมประกอบด้วย สิกขา ๓ หรือ ไตรสิกขา ได้แก่ ข้อที่จะต้อง
ศึกษาหรือข้อปฏิบัติที่เป็นหลักส าหรับศึกษา ฝึกหัดอบรมกาย วาจา ใจและปัญญา ให้ยิ่งขึ้นไปจน
บรรลุจุดหมายสูงสุดคือ พระนิพพาน มี ๓ ประการ อธิศีลสิกขา ศีลเป็นข้อปฏิบัติฝึกอบรมความ
ประพฤติ  อธิจิตสิกขา จิตเป็นข้อปฏิบัติฝึกอบรมจิตเพ่ือให้เกิดคุณธรรม  อธิปัญญาสิกขา ปัญญาเป็น
ข้อปฏิบัติฝึกอบรมปัญญาเพ่ือให้เกิดความรู้แจ้ง วิธีการนี้มุ่งเน้นให้นักเผยแผ่มีการศึกษาในเรื่องอธิจิต
ด้วยการฝึกอบรมจิตเพื่อให้เกิดสมาธิอย่างสูง๔๒ 

ท าให้ผู้วิจัยมองว่าศาสนามีหน้าที่ในการประสานสังคมสอดคล้องกับปณิธานของท่าน
พุทธทาสภิกขุ อันประกอบด้วย ปณิธานข้อ ๑ การเข้าถึงหัวใจศาสนาของตน ไม่ว่าจะนับถือศาสนา
อะไร  ปณิธานข้อ ๒ การท าความเข้าใจระหว่างศาสนาทุกศาสนาเพ่ือการอยู่ร่วมกันในโลก ปณิธาน
ข้อ ๓ การน าโลกออกมาเสียจากอ านาจวัตถุนิยม เป็นปัจจัยแห่งการเห็นแก่ตัวเกิดกิเลส โดยเฉพาะ
ปณิธานข้อที่ ๒ การท าความเข้าใจระหว่างศาสนาเพ่ือการแก้ปัญหาการกระทบกระทั่งกัน ซึ่งท่าน
พุทธทาสภิกขุถือว่าเป็นพระสงฆ์ต้นแบบในการเข้าถึงวิธีการเผยแผ่ของพระพุทธเจ้าตาม
โอวาทปาติโมกข์เพราะยึดหลักอนูปวาโท  อนูปฆาโต ไม่ว่าร้ายใคร ไม่กระทบกระทั่งใครด้วยการให้
การท าความเข้าใจกันระหว่างศาสนาถือว่าเป็นการเข้าถึงค าสอนของพระพุทธศาสนา สิ่งส าคัญท่าน
พุทธทาสพยายามสื่อสารเสมอว่า “โลกต้องมีหลายศาสนา จะมีศาสนาเดียวไม่ได้ นี้เป็นสภาพความ
จริง”๔๓ โอวาทปาติโมกข์ถือเป็นการประกาศอุดมการณ์หลักการและวิธีการประกาศพระพุทธศาสนา
และเผยแผ่ธรรมของพระพุทธเจ้าและบรรดาพระสาวก พระพุทธองค์ได้ตรัสหลักการสอนหรือวิธีการ
เผยแผ่ความว่า “อานนท์การแสดงธรรมให้คนอ่ืนฟัง มิใช่สิ่งที่ท าได้ง่ายผู้แสดงธรรมแก่คนอ่ืน    
จึงต้องประกอบด้วย ๑) เราจักกล่าวไปตามล าดับ ๒) เราจักกล่าวยกเหตุผลมาแสดงให้เข้าใจ    
๓) เราจักแสดงด้วยอาศัยความเมตตา ๔) เราจักไม่แสดงเพราะเห็นแก่อามิส ๕) เราจักแสดงไป
โดยไม่กระทบตนและผู้อ่ืน”๔๔   

พระพุทธเจ้าทรงยึดมั่นในหลักการวิธีการและอุดมการณ์ในการสอนและการแสดงธรรม
ทรงพิจารณาเนื้อหาเรื่องที่สอน ตัวผู้เรียน ตัวผู้สอน และลีลาการสอน ประกอบด้วย ๑) สอนจากสิ่งที่
รู้เห็นเข้าใจง่ายไปหาสิ่งที่รู้เห็นหรือเข้าใจยาก ๒) สอนเนื้อเรื่องที่ค่อยลุ่มลึกยากลงไปตามล าดับชั้น   

                                                           
๔๒คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ธรรมนิเทศ, (กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ที่ โรง

พิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘)  หน้า ๖๒. 
๔๓พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ), ปณิธาน ๓ ประการ, (กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ที่โรงพิมพ์

พระพุทธศาสนาของธรรมสภา, ๒๕๕๙) หน้า  ๑๔-๑๐๒. 
๔๔คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ประวัติพระพุทธศาสนา: History of 

Buddhism, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐),  หน้า  ๔๕-๔๖. 



 
 

๒๖๖ 

๓) ถ้าสิ่งที่สอนเป็นสิ่งที่แสดงได้พึงสอนด้วยของจริงให้ผู้ เรียนได้ดูได้เห็นได้ฟังหรือเรียกว่า
ประสบการณ์ตรง  ๔) สอนตรงเนื้อหา ตรงเรื่อง คุมอยู่ในเรื่อง มีจุด ไม่วกวน ไม่ไขว้เขว ไม่ออกนอก
เรื่องโดยไม่มีอะไรเกี่ยวข้องในเนื้อหา ๕) สอนมีเหตุผล สามารถตรองตามเห็นจริงได้ ๖) สอนเท่าที่
จ าเป็นพอดีส าหรับให้เกิดความเข้าใจให้การเรียนรู้ได้ผลไม่ใช่สอนเท่าที่ตนรู้หรือสอนแสดงภูมิว่าผู้สอน
มีความรู้มาก ๗) สอนสิ่งที่มีความหมายควรที่เขาจะเรียนรู้และเข้าใจเป็นประโยชน์แก่ตัวผู้ฟัง๔๕ ดังนั้น 
วิธีการพัฒนาวิทยากรต้นแบบของพระพุทธเจ้าผู้วิจัยมองว่าเป็นหลักในการสร้างสัมพันธ์กับสังคม  
พระธรรมทูตนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้องประพฤติปฏิบัติตนด ารงมั่นอยู่ใน วิธีการประกาศพระ
ศาสนาของพุทธสาวก ๖ ประการ คือ (๑) ไม่ต าหนิ ไม่ติเตียนใคร (๒) ไม่เบียดเบียนใคร (๓) ส ารวม
ระวังเคร่งครัดต่อพระวินัย (๔) ไม่เห็นแก่ปากท้องไม่เป็นคนเห็นแก่กิน (๕) ยินดีพอใจอยู่สถานที่อัน
สงบสงัด (๖) มีความขยันหมั่นเพียรในการเจริญสมาธิภาวนา จึงแสดงว่า“ โอวาทปาติโมกข์ถือว่าเป็น
คุณสมบัติเป้าหมายหลักการและวิธีการเผยแผ่ พระพุทธศาสนาของพระพุทธองค์ที่ได้วางรากฐานไว้
เพ่ืองานพระศาสนาอย่างแท้จริง” วิธีการเผยแผ่ตามโอวาทปาติโมกข์ที่พระพุทธองค์ทรงใช้เป็น
ผลส าเร็จมากที่สุดในวิธีการคือ “อนูปวาโท อนูปฆาโต ไม่ว่าร้ายใคร ไม่กระทบกระทั่งใคร”      
พระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาจะต้องเป็นมิตรกับทุกฝ่าย เพราะพระวิทยากรต้นแบบ หรือธรรมทูต
สมณทูตเป็นผู้ส่งสารให้เกิดสันติภาพในสังคมท่ามกลางความแตกต่างกันทางพหุวัฒนธรรม วิธีการ
พัฒนาวิทยากรต้นแบบของพระพุทธเจ้าจึงเน้นให้ผู้เผยแผ่หรือวิทยากรต้นแบบมีวิธีการเผยแผ่ในการ
สร้างสันติสุขให้กับสังคมภายใต้การไม่สื่อสารที่ก่อให้เกิดความเกลียดชังแต่พระพุทธเจ้าทรงเน้นเรื่อง
หลักการมากกว่าการใช้อารมณ์กระทบกระทั่งใครภายใต้ค าว่า“กระทบธรรมแต่ไม่กระทบคนหรือ
นุ่มนวลกับคนแต่จริงจังกับหลักการ”  
 

๓.๑.๖ การพัฒนามนุษยท์ี่สมบูรณ์ของพระพุทธเจ้า 
 

การพัฒนามนุษย์ในมิติพระพุทธศาสนาว่า “ทนฺโต เสฎฺโฐ มนุสฺเสสุ แปลว่า ในหมู่
มนุษย์ผู้ที่ฝึกตนดีแล้วเป็นผู้ประเสริฐสุด”เพราะโดยธรรมชาติแล้วมนุษย์เป็นสัตว์โลกชนิดหนึ่งมี
สัญชาตญาณเหมือนสัตว์อ่ืนๆ มนุษย์มีความแตกต่างจากสัตว์อ่ืนเพราะการฝึกฝนความสามารถในการ
เรียนรู้มีปัญญาและจิตใจสูงขึ้น๔๖ การพัฒนามนุษย์ทรัพยากรมนุษย์แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท        
คือ    ๑) ทรัพยากรมนุษย์เป็นการมองมนุษย์ในฐานะทรัพยากรเป็นทุนปัจจัยหนึ่งที่จะน ามาพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม ๒) การพัฒนามนุษย์โดยมองคนในฐานะเป็นมนุษย์มีความหมายว่ามนุษย์มีความ

                                                           
๔๕พระราชวรมุนี (ป.อ.ปยุตฺโต), เทคนิคการสอนของพระพุทธเจ้า, (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิพุทธ

ธรรม, ๒๕๔๕),  หน้า ๓๐-๓๘. 
๔๖วารสารมหาจุฬาวิชาการพระพุทธศาสนากับวิกฤติโลก, พุทธวิธีพัฒนามนุษย์ในศตวรรษที่ ๒๑, 

(กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ที่บริษัท๒๑เซ็นจูรี่ จ ากัด, ๒๕๕๘ หน้า ๔๑๐. 



 
 

๒๖๗ 

เป็นมนุษย์ มีจุดหมายของชีวิตเป็นความสุข อิสรภาพ ความดี ความงามของชีวิต๔๗  การพัฒนามนุษย์
ที่มีคุณภาพดีต้องพัฒนาร่างกายและจิตใจต้องให้มนุษย์มีความรู้คู่คุณธรรมเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เพ่ือ
ออกไปอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข๔๘ จึงเกิดแนวคิดการของ“การพัฒนามนุษย์ :Human 
Development” มีแนวคิดว่า “มนุษย์เป็นศูนย์กลางและเป้าหมายของการพัฒนา” ด้วยความเป็น
ธรรม ความยั่งยืน ผลิตภาพและการเสริมพลังอ านาจ๔๙ สอดรับกับการพัฒนามนุษย์ที่สมบูรณ์ในมิติ
ทางพระพุทธศาสนา โดยพระพรหมบัณฑิต ศ.ดร.อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ปาฐกถาพิเศษวิชาการเรื่อง "คุณูปการพระพุทธศาสนากับการพัฒนามนุษย์ที่สมบูรณ์" 
ภายใต้ค าว่า“สร้างคนดีสู่ระบบเป็นยุทธศาสตร์พระพุทธศาสนา หัวใจการพัฒนามนุษย์สร้างมนุษย์
เป็นคนดีคนเก่งเข้าสู่สั งคม พัฒนามนุษย์ด้วยทางสายกลางด้านกาย จิตใจ สังคม ปัญญา                
สู่Sustainable Development Goalsเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน มนุษย์เป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนาตามหลักพระพุทธศาสนา หัวใจส าคัญของการพัฒนาสังคมแบบยั่งยืนคือสันติภาพ” 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับการพัฒนามนุษย์มีความแตกต่างกัน พัฒนามนุษย์เป็น
การพัฒนาองค์รวม ส่วนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นการเตรียมคนเพ่ือเข้าสู่ภาคแรงงาน 
การศึกษาก าหนดเป้าหมายที่สับสนท าให้ปัญหาในการศึกษา ซึ่งในสมัยรัชกาลที่ ๕ เป็นการศึกษาเพ่ือ
เตรียมคนเข้าสู่การรับราชการ ต่อมาการศึกษาผลิตคนเข้าสู่ตลาดแรงงาน เราจึงก าหนดเป้าหมายของ
การศึกษา ซึ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท าให้มองข้ามการเป็นมนุษย์เรียนจบแล้วไปท างาน       
มองเพียงระดับอาชีพ การศึกษาสมัยใหม่ไม่ได้มุ่งให้เป็นเครื่องจักรในโรงงานเท่านั้น เพราะขาดมิติของ
ความสุขและขาดมิติของคุณธรรม เราต้องการบัณฑิตที่จบการศึกษาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป้ าหมาย
ของการศึกษาในปัจจุบันจึงมุ่งเน้นการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ภายใตคุ้ณูปการพระพุทธศาสนากับพัฒนา
มนุษย์ที่สมบูรณ์ จะท าให้บัณฑิตมหาบัณฑิตดุษฎีบัณฑิตเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ 
พระองค์ทรงได้รับรางวัลจากองค์การสหประชาชาติ เป็นรางวัลอันสูงสุดของพระองค์ ด้านการพัฒนา
มนุษย์ เมื่อปี ๒๕๔๙ โดยเลขาธิการสหประชาชาติน ารางวัลมาถวาย ท่านโคฟ่ี อนันต์กล่าวสดุดีใน
นามสหประชาชาติ ตอนหนึ่งว่า “ในหลวงรัชกาลที่๙ ทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนาเพราะทรงถือเอา
มนุษย์เป็นศูนย์ของการพัฒนา” หัวใจของการพัฒนาอยู่ที่มนุษย์ ซึ่งสอดคล้องนโยบายขององค์กร

                                                           
๔๗พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต), ทศวรรณธรรมทัศน์พระธรรมปิฎกหมวดศึกษาศาสตร์ , 

(กรุงเทพมหานคร:ธรรมสภา, ๒๕๔๓) หน้า ๕๑. 
๔๘การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ ๑, พระพุทธศาสนาเพ่ือการพัฒนาความหลากหลายทาง

วัฒนธรรมในอีสานใต้,(กรุงเทพมหานคร:พิมพ์ที่บริษัทไอพรินท์ แอนด์ เทคโนโลยีจ ากัด,๒๕๖๐) หน้า ๔๑. 
๔๙พระสุธีรัตนบัณฑิต,  การสร้างและพัฒนาตัวชี้วัดความสุขของประชาชนตามหลักค าสอนของ

พระพุทธศาสนา, (นนทบุรี: พิมพ์ที่บริษัทดีไซน์ ดีไลท์ จ ากัด, ๒๕๕๙) หน้า ๙๗. 



 
 

๒๖๘ 

สหประชาชาติที่ประกาศว่า“มนุษย์เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา”ปัจจุบันเราเรียกว่า “ศาสตร์
พระราชา” มีมิติด้านพระพุทธศาสนาที่พระองค์ใช้ธรรมะในการพัฒนามนุษย ์  
                บัณฑิตเป็นมนุษย์ที่ได้รับการพัฒนาเพ่ือจะได้ท าหน้าที่อย่างสมบูรณ์ไม่ไปสร้างปัญหา
ให้กับสังคมประเทศ การเป็นความเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์นั้นประกอบด้วย "ผู้มีปัญญาเรียกว่าเป็น
บัณฑิตเพราะสร้างประโยชน์ ๒ ประการ คือ ประโยชน์ในปัจจุบันและอนาคตหรือเป็นการท า
ประโยชน์ตนและท าประโยชน์ให้สังคมมีความพร้อมเหมือนผีเสื้อในการบ าเพ็ญความเพียร  แล้วโบย
บินไปเพ่ือท าประโยชน์ให้แก่โลก พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า “ท่านทั้งหลายเป็นผู้ท าความเพียรพยายาม
เอง ตถาคตเจ้าเป็นเพียงผู้ชี้ทาง” อยากพัฒนาสังคมต้องเริ่มจากพัฒนามนุษย์ ปัจจุบันเราสร้างแต่
อาคารใหญ่โตแต่ไม่สร้างมนุษย์ เพราะต่อให้ระบบจะดีอย่างไร ถ้าน าคนไม่ดีเข้าสู่ระบบการเมือง 
ระบบเศรษฐกิจ วงการพระพุทธศาสนา จึงท าให้เกิดปัญหาในทุกระบบและวงการ จึงมีการพัฒนาคน
ดีเพ่ือเข้าไปสู่ระบบนั่นคือยุทธศาสตร์ของพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาไม่ได้บอกว่าระบบ
การเมืองแบบใดดีที่สุด เพราะถ้าคนไม่ดีไปสู่ต าแหน่งในระบบนั้นๆ ย่อมเกิดความเสียหายจึงต้อง
พัฒนามนุษย์เป็นคนดีคนเก่งเข้าสู่สังคม จะเห็นว่า “หัวใจของการพัฒนามนุษย์ต้องสร้างให้คนเป็น
คนดีคนเก่งเข้าสู่สังคม” ตามแนวทางแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองกล่าวว่าพัฒนาชาติเริ่มที่ประชาชน 
พัฒนาคนเริ่มที่จิตใจ  จะพัฒนาอะไรพัฒนาที่ตัว เราก่อน คนจึงเป็นหัวใจของการพัฒนา                
ซึ่งพระพุทธศาสนามุ่งเน้นการพัฒนาจิตใจพัฒนาสังคม  

ท าให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมุ่งจัดงานวันวิสาขบูชาโลกมุ่งเน้นการ
พัฒนามนุษย์ เป็นคุณูปการของพระพุทธศาสนาสู่การพัฒนามนุษย์  ในการจัดงานวิสาขบูชาโลกได้ตั้ง
องค์กรที่รับผิดชอบเรียกว่า International Council for the Day of  Vesak หรือICDV สภาสากล
วันวิสาขบูชาโลก ซึ่งส านักงานใหญ่ตั้งอยู่มหาจุฬาฯ จึงมีการเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลกในคุณูปการ
พระพุทธศาสนาที่มีต่อการพัฒนามนุษย์ในมิติต่างๆ จนองค์การสหประชาชาติประกาศรับรองให้เป็น
วันสากลของโลก ถือว่าสหประชาชาติให้ความส าคัญในวันวิสาขบูชา ท าให้ชาวโลกคาดหวังมาก    
สภาสากลวันวิสาขบูชาโลกมีพันธกิจ ๔ ประการซึ่งสอดคล้องกับมหาจุฬา คือ “การพัฒนาที่ยั่งยืน 
สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง การศึกษา การสร้างสันติภาพ (Peace Building)”งานวิจัยจึงต้อง
น าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน(Sustainable Development) ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามแนวทางของ
สหประชาชาติ การพัฒนาที่ยั่งยืนจึงเป็นเป้าหมายของการพัฒนา สหประชาชาติได้ให้ความหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน เรียกว่า SDG หมายถึง Sustainable Development Goals แปลว่าเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน สหประชาชาติประกาศเป้าหมายตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ ท าไปถึง ๒๕๗๓ ซึ่งในหลวงรัชกาลที่
๙ ทรงมีการพัฒนามนุษย์ท าให้สอดคล้องกับสหประชาชาติคือการพัฒนาที่ยั่งยืน สหประชาชาติจึง
ถวายรางวัลการพัฒนามนุษย์เป็นความส าเร็จสูงสุดของพระองค์ด้านการพัฒนามนุษย์ SDG มี
เป้าหมายโดยให้ทั่วโลกยุติความยากจนป้องกันโลกใบนี้ ทุกคนจะได้รับแสงแห่งสันติภาพโดยมี



 
 

๒๖๙ 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ๑๗ ประการ สรุปออกมา ๔ ประเด็นคือ “การพัฒนาที่ยั่งยืน ภูมิอากาศ 
การศึกษา และสันติภาพ” ท าให้เกิดความครอบคลุมเพราะเป็นไตรสดมภ์ของการพัฒนาแบบยั่งยืน
ประกอบด้วย ๓ ด้าน คือ ๑) การพัฒนาสังคม ๒) การพัฒนาสิ่งแวดล้อม ๓) การพัฒนาเศรษฐกิจถือ
ว่าเป็นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  

ท าให้สอดคล้องกับการพัฒนาตามภาวนาหมายถึงพัฒนา เป็นการพัฒนามนุษย์โดยเอา
มนุษย์เป็นตัวตั้ง มี ๔ ด้าน คือ “พัฒนากาย พัฒนาจิตใจ พัฒนาสังคม พัฒนาปัญญา” ถือว่าเป็น
การพัฒนาที่สมดุล ถ้าพัฒนากายไม่พัฒนาจิตใจถือว่าเป็นสุดโต่ง พัฒนากายแต่ไม่พัฒนาปัญญาก็เป็น
การสุดโต่งเช่นกัน“จึงพัฒนามนุษย์ด้วยทางสายกลาง”สร้างสมดุลทั้งกายและจิตใจ การพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียงหมายถึง การพัฒนากายและจิตใจควบคู่กันมีความสุข ไม่มีความโลภ มีความสุขทาง
จิตใจ พระพุทธศาสนาจึงเรียกว่าพัฒนา ๔ ด้าน มนุษย์จึงเป็นตัวตั้งในการพัฒนาเป็นศูนย์การพัฒนา 
โดยงานวิจัยสามารถเชื่อมโยงในทุกมิติของการพัฒนา งานวิจัยเกี่ยวกับจิตใจแต่ลืมมิติด้านสังคม ท าให้
เกิดความสุดโต่ง “งานวิจัยต้องไม่สุดโต่งโดยมีความสมดุลพระพุทธศาสนาและศาสตร์สมัยใหม่” 
การพัฒนามนุษย์แบบสมบูรณ์ต้องสามารถน า ๔ มิติมาพัฒนาเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน แต่ต้องสามารถ
บอกได้ว่าก าลังเน้นมิติใด เช่น กายภาวนา พระพุทธเจ้าโปรดชาวนา ให้ชาวนาทานข้าวก่อนค่อยแสดง
ธรรม เพราะความหิวเป็นโรคอย่างยิ่ง เมื่อกายยังหิวจิตใจก็ไม่พร้อมจะฟังธรรมปฏิบัติธรรม  
สิ่งแวดล้อมจึงมีส่วนส าคัญในการพัฒนา การมีสิ่งแวดล้อมมีส่วนส าคัญ เราต้องสร้างสิ่งแวดล้อมให้
เหมาะสมกับการพัฒนาจิตใจ ด้านกายภาพจึงมีความส าคัญมากรวมถึงสภาพสิ่งแวดล้อม ด้านศีล
ภาวนาเป็นการสร้างสันติภาพในสังคมและระดับโลก ด้านจิตใจเป็นเรื่องของการศึกษาคือไตรสิกขา
นอกระบบในระบบ  

การพัฒนาทางกายขององค์การสหประชาชาติมีเป้าหมาย คือ ด้านขจัดความยากจน  
ด้านขจัดความหิวโหย  ด้านการมีสุขภาพกายความเป็นอยู่ที่ดี  ด้านการจัดการน้ าดื่มและสุขาภิบาล  
ด้านมีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจซ่ึง “มนุษย์ไม่ใช่ทรัพยากรจึงควรเลิกใช้ค าว่าทรัพยากร” 
ควรพัฒนามนุษย์ให้มีความสมบูรณ์  ด้านอุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพ้ืนฐาน ไทยแลนด์  ๔.๐ 
เน้นเรื่องนวัตกรรม ด้านลดความเหลื่อมล้ า พระพุทธศาสนามีส่วนส่งเสริมอย่างไร? ซึ่งเป็นเรื่อง
เศรษฐศาสตร์ซึ่งเน้นพัฒนากายไม่สนใจมิติทางจิตใจจึงน าไปสู่ความสุดโต่ง ค านิยามเศรษฐศาสตร์เป็น
วิชาที่ศึกษาหาวิธีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดเพ่ือสนองความต้องการที่ไม่จ ากัด มนุษย์ไม่เคยมี
ความต้องการที่เต็มอ่ิม สนองความต้องการของมนุษย์มากกว่าการจัดการความโลภความต้องการที่ไม่
รู้จบ จึงมีการแยกมิติพระพุทธศาสนาออกจากเศรษฐศาสตร์ ความต้องการที่ไม่รู้จบพระพุทธศาสนา
กล่าวว่า “นตฺถิ ตณฺหา สมา นที : แม่น้ าเสมอด้วยตัณหาไม่มี” แม่น้ ายังมีวันเต็มแต่ตัณหาความ
อยากไม่มีวันเต็ม เป็นการพัฒนาเศรษฐศาสตร์เพ่ือสนองความต้องการที่ไม่เคยอ่ิม วันหนึ่งทรัพยากร
ของโลกต้องหมดไป จึงมีการท าลายสิ่งแวดล้อม ท่านมหาตมคานธีกล่าวว่า“โลกมีทรัพยากรเพียงพอ



 
 

๒๗๐ 

ต่อความต้องการของมนุษย์ทุกคน แต่ไม่เพียงพอส าหรับมนุษย์ผู้มีความโลภ” ทรัพยากรเพียงพอ
ให้ทุกคนได้อ่ิม แต่ไม่เพียงพอต่อบุคคลที่มีภวตัณหา ความอยากมีอยากเป็น ในสุวัณณหังสชาดก      
จึงกล่าวว่า ย  ลทฺธ   เตน ตุฏฐพฺพ    อติโลโภ  หิ ปาปโก  แปลว่า “ยินดีสิ่งที่ได้มา โลภเกินไปไม่ดี” 
เศรษฐศาสตร์จึงส่งเสริมความโลภของมนุษย์ จึงเกิดพุทธเศรษฐศาสตร์ หรือ  Principles of 
Buddhist Economics เป็นตัวเลือก ขึ้นมาโดยมีหลัก ๒ ประการคือ ๑) Less is morn  น้อยแต่ได้
มาก หมายถึง มีการบริโภคน้อยแต่มีความสุขมาก ถึงราคาไม่แพงแต่มีความสุข ๒) Small is 
beautiful จิ๋วแต่แจ๋ว หมายถึง เทคโนโลยีที่เราน ามาใช้ไม่จ าเป็นต้องราคาแพงแต่ให้ความสุขความ
สะดวก  ท าให้ในหลวงรัชกาลที่ ๙ น ามาสร้างระบบเศรษฐกิจพอเพียง มีพระบรมราโชวาทเป็นครั้ง
แรกท่ีตรัสถึงเศรษฐกิจพอเพียงว่า“ให้ใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัดแต่ต้องถูกต้องตามหลักวิชา” 
เรียกว่าใช้เครื่องเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับตนถือว่าเป็นเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธ ทรงน ามาเป็นเศรษฐกิจ
พอเพียง มีความโลภน้อยมีความพอในทางความต้องการ ท าให้เราเบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืนน้อยลง 
ด้วยการเดินทางสายกลาง คือ ๑) มีความพอดีเป็นมัชฌิมาปฏิปทา ๒) มีความพอเหมาะเป็น   
มัตตัญญุตา ๓) มีความพอใจเป็นความสุขในชีวิต บริโภคน้อยแต่มีความสุขมาก ขยายเป็นความสุขของ
คฤหัสถ์ คือ “สุขจากการมีทรัพย์ สุขจากการใช้จ่ายทรัพย์ สุขจากการไม่เป็นหนี้ สุขจากการท าอาชีพ
สุจริต” เป็นความสุขท่ีน าสันติสุข   

กษัตริย์จิมมี ซิงเย วังชุก เป็นกษัตริย์องค์ที่๔ ของภูฎานทรงประกาศ ใช้  GNH        
เป็นความสุขมวลรวมของประชาชาติส าคัญมากกว่าGNP ซึ่งวัดความสุขมากกว่าวัดทางเศรษฐกิจเป็น
ประเทศเดียวในโลกที่วัดความสุขมวลรวม จึงประกาศGNHในการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืนของภูฎาน
มี ๔ ด้าน คือ “๑)การมีธรรมาภิบาล มีความซื่อสัตย์สุจริต ๒)การพัฒนาสังคมเศรษฐกิจและสังคม
แบบยั่งยืน ๓)ส่งเสริมการรักษาวัฒนธรรม ๔)รักษาสิ่งแวดล้อม” ส่วนมิติทางสังคมคือด้านความเท่า
เทียมกันทางเพศ  ด้านเมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน ด้านสังคมสันติสุขมีความยุติธรรมไม่
แบ่งแยกด้านความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนให้บรรลุเป้าหมาย เราต้องท าเพ่ือการพัฒนา          
จึงมีหลักการว่า “หัวใจส าคัญของการพัฒนาสังคมคือด้านสันติภาพ” เพราะถ้ามีสันติภาพความ
ยุติธรรมต้องมี การไม่เบียดเบียนกัน “สันติภาพเป็นเป้าหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนา” โลกใบนี้จึง
ยกย่องว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งสันติภาพตลอด ๒๕๐๐ กว่าปี ประกาศให้วันวิสาขบูชาเป็น
วันส าคัญสากลของโลก เป้าหมายของพระพุทธศาสนาคือ สันติสุข การไม่มีสงครามและไม่มีความ
ขัดแย้ง “นตฺถิ สนฺติ ปร  สุข  แปลว่า สุขอ่ืนยิ่งกว่าความสงบไม่มี” สันติภาพมี ๒ มิติ  คือ สันติภาพ
ภายนอกเป็นสันติภาพระดับสังคมและสันติภาพภายในเป็นสันติภาพด้านจิตใจ  ยูเนสโกประกาศเป็น
ธรรมนูญว่า “เนื่องจากสงครามความเกลียดชังเกิดจากใจของมนุษย์ ถ้าจะสร้างสันติภาพต้องสร้าง
ที่ใจของมนุษย์” เพราะทุกอย่างส าคัญที่ใจ อยากให้มีสันติภาพในโลกต้องเริ่มที่ใจ การศึกษาใน
พระพุทธศาสนาล้วนน าไปสู่สันติภาพรัชกาลที่๙ ทรงสอนให้เรื่องรู้รักสามัคคี ยูเนสโกให้ตระหนักเรื่อง



 
 

๒๗๑ 

ขันติธรรม (Tolerance) ด้วยการเคารพและการยอมรับนับถือวัฒนธรรมที่มีความแตกต่าง เราอยู่ใน
สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรมเราจึงต้องมีขันติธรรมมีความเคารพมีการยอมรับ อยู่ร่วมกันอย่างสันติต้องมี
ความอดทน 
                 ส่วนด้านจิตใจและปัญญาโดยเฉพาะด้านการศึกษาในอันธสูตร เหมือนคนตาบอดเป็น
คนไม่มีความรู้ทางโลกและทางธรรมทางจิตใจ คนตาเดียวเป็นคนมีความรู้ทางโลกแต่ไม่มีความรู้ทาง
ธรรม และคนสองตาเป็นคนที่มีความรู้ทางโลกและทางธรรม การศึกษาที่ท าให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
จะต้องมีความรู้ทางโลกและความรู้ทางธรรม บัณฑิตของมหาจุฬาจึงต้องเป็นคนสองตา สอดรับกับ
ปรัชญาของมหาจุฬาคือ “มีความรู้ทางพระพุทธศาสนาและความรู้ศาสตร์สมัยใหม่เพื่อพัฒนาจิตใจ
และสังคม” ท าประโยชน์ให้ตนและสังคมสมกับเป็นบัณฑิต การเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์จะต้องมีดวงตา
ที่สมบูรณ์ ท่านไอสไตล์กล่าวว่า“วิทยาศาสตร์ที่ไร้ศาสนาย่อมพิการ” คือ รู้แต่ศาสตร์สมัยใหม่แต่ไม่รู้
ธรรมะและ“ศาสนาที่ไร้วิทยาศาสตร์ก็มืดบอด” คือ รู้แต่ทางธรรมแต่ไม่รู้ศาสตร์สมัยใหม่ จึงต้องรู้
ศาสตร์สมัยใหม่ เราจึงเรียนปัญญาในทางโลกและทางธรรม เราเรียนปริญญาตรีเป็นสุตมยปัญญารับ
ข้อมูลจากคนอ่ืนมาคิดวิเคราะห์ ฟัง พูดอ่าน เขียน มีความรู้กว้าง  ระดับปริญญาโทเป็นการคิด
วิเคราะห์ท าวิทยานิพนธ์เน้นให้คิดเป็น พอถึงระดับปริญญาเอกเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนั้นๆ เพราะ
ลงมือท าลงมือทดลอง ลงไปวิจัยในพ้ืนที่จริง เขียนต าราของเราเอง ความรู้จากประสบการณ์ตรง
ปริญญาเอกต้องมีความเชี่ยวชาญเป็นภาวนามยปัญญา  ด้านสิ่งแวดล้อมพระพุทธศาสนาให้กตัญญูต่อ
สิ่งแวดล้อม พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในวนโรปสูตรว่า ชนเหล่าใดปลูกต้นไม้ได้บุญทั้งกลางคืนและกลางวัน 
ตรัสอีกว่า ชนเหล่าใดนอนนั่งใต้ต้นไม้ ไม่ควรหักกิ่งไม้นั้น ใครกระท าเลวแท้ๆ พระพุทธศาสนาจึงสอน
ให้เรากตัญญูต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  ศาสตร์พระราชาเป็นพัฒนศาสตร์ ศาสตร์แห่งการพัฒนา
ประเทศที่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงเน้นการพัฒนามนุษย์ให้สามารถช่วยตนเอง เป็นมรดกค าสอนของ
ในหลวง สอนลูกศิษย์ให้ช่วยตนเอง ท่านทั้งหลายเป็นผู้กระท าเอง เราตถาคตเป็นเพียงผู้ชี้ทาง       
ครูอาจารย์เป็นเพียงผู้ชี้ทางเท่านั้น เหมือนสุภาษิตจีนกล่าวว่า “การให้ปลาแก่คนจนเขาจะมีปลากิน
เพียงวันเดียว แต่เราสอนวิธีจับปลา เขาจะมีปลากินตลอดไป” ซึ่งครูอาจารย์จึงต้องสอนวิธีการการ
จับปลามากกว่าให้ปลา บัณฑิตจึงต้องฟังพูดอ่านเขียนจึงจะชื่อว่าเป็นบัณฑิต การพัฒนาที่ยั่งยืนของใน
หลวงมี ๔ ประการ คือ “ที่ขาดเติมให้เต็ม เต็มให้รู้จักพอ พอให้แบ่งปัน  แบ่งปันให้เป็นธรรม” 
เป็นมรดกที่พระองค์สอนพวกเราบูรณาการกับพระพุทธศาสนาคือ กาย จิตใจ สังคม ปัญญา๕๐ 

จึงสรุปว่า การพัฒนามนุษย์ที่สมบูรณ์ตามพระพุทธศาสนาสอดรับการพัฒนาตามหลัก
ของSDGs ตามองค์การสหประชาชาติ (UN General Assembly) ณ กรุงนิวยอร์กได้มีการรับรอง 
“เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก ๑๗ ประการ” (The Global Goals for Sustainable 
                                                           

๕๐พระพรหมบัณฑิต, คุณูปการพระพุทธศาสนากับการพัฒนามนุษย์ที่สมบูรณ์, (การปาฐกถาพิเศษ
งานประสาทรับปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย) , ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑. 



 
 

๒๗๒ 

Development) ในปี ๒๕๕๘ สหประชาชาติ ได้ประกาศใช้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยการ
มุ่งเน้นการพัฒนามนุษย์๕๑  จึงต้องอาศัยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาคือ ภาวนา ๔ อันหมายถึงการ
พัฒนาแปลว่า การท าให้เจริญ ท าให้เป็น ท าให้มีขึ้น หรือการฝึกอบรมเป็นการพัฒนามนุษย์ ๔ ด้าน 
๑) กายภาวนา หมายถึง การพัฒนากาย เป็นการพัฒนาความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
(Physical development) ด้วยการเก้ือกูลกัน ๒) ศีลภาวนา หมายถึง การพัฒนาศีล เป็นการพัฒนา
ความสัมพันธ์ทางสังคม (Social development) มีพฤติกรรมดีงามในความสัมพันธ์กับเพ่ือนมนุษย์ 
๓) จิตภาวนา หมายถึง การพัฒนาจิตใจ (Psychological development) เป็นการท าจิตใจให้เจริญ
งอกงามขึ้นในคุณธรรม ความสมบูรณ์ของคุณภาพจิต ๔) ปัญญาภาวนา หมายถึง การพัฒนาปัญญา 
(Intellectual development) เป็นการฝึกอบรมเจริญปัญญาเสริมสร้างความรู้ความคิดความเข้าใจ 
รู้จักแก้ปัญหา๕๒ 

นายกรัฐมนตรีประเทศภูฎานบรรยายวิชาการเรื่อง “คุณูปการพระพุทธศาสนากับการ
พัฒนามนุษย:์ Buddhist Contribution to Human Development” ในโอกาสการประชุมชาว
พุทธนานาชาติวันส าคัญของโลกภายใต้หัวข้อ “พระพุทธศาสนากับการพัฒนามนุษย์” ด้วยการยกย่อง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าเป็นมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาโลกและยกย่องใน
หลวงรัชกาลที่๙ เป็นพระมหากษัตริย์ต้นแบบในการสร้างคุณูปการพระพุทธศาสนาและพัฒนาสังคม
พัฒนามนุษย์ ภูฎานจึงเป็นประเทศที่นับถือเป็นพระพุทธศาสนาวัชรยานมายาวนาน น าค าสอนของ
พระพุทธเจ้ามาปฏิบัติและการปกครองประเทศ ท าให้พระพุทธศาสนามีผลต่อการพัฒนาประเทศ
ภูฎาน ด้วยการเริ่มต้นจากผู้น าของภูฎานในการนับถือพระพุทธศาสนาจึงปราศจากความรุนแรง      
จึงมีความเมตตากรุณาต่อกัน ภูฎานสนใจพระพุทธศาสนาผ่านการปฏิบัติ เพราะพระพุทธศาสนาเป็น
ความสุขที่แท้ด้วยการมีสติในการด าเนินชีวิต โดยกษัตริย์ที่๔ ของภูฎานมุ่งให้มีความสุขทางจิตใจ
มากกว่าวัตถุ ด้วยการใช้ชีวิตให้เกิดความสมดุล GNH เป็นการพัฒนาทางด้านคุณค่าชีวิต ในแต่ละวัย
เราให้เวลาตนเองในการท าสมาธิ ความสุขมิใช่ เรื่องรายได้เพียงเท่านั้น แต่ความสุขมาจากหลายสิ่ง 
GNH จึงเป็นกรอบในการพัฒนาต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย เรามุ่งเน้นความสุขของชีวิตและ
บูรณาการสิ่งแวดล้อมในภูฎาน  

พระพุทธเจ้าน าทางด้วยคุณธรรมในการด าเนินชีวิต สอนเราให้ดับทุกข์เพราะชีวิตมนุษย์
มีความมืดบอดด้วยอวิชชา น าไปสู่พฤติกรรมต่างๆ การพัฒนามนุษย์จึงต้องฝึกลมหายใจด้วยภาวนา
และเสียงสวดมนต์น ามาซึ่งความสุข เป็นการสื่อสารที่ดี จิตไม่ถูกความไม่ดีเข้าครอบง า จึงต้องฝึกกาย 

                                                           
๕๑พระสุธีรัตนบัณฑิตและคณะ, รายงานการวิจัยการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวทาง

พระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร: สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์, ๒๕๖๐)  หน้า ๕๙-๖๑. 
๕๒พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญและคณะ, ชุดความรู้สุขชีวีวิถีพุทธการเข้าถึงความสุขตามแนวทาง

พระพุทธศาสนา, (นนทบุรี: นิติธรรมการพิมพ์, ๒๕๖๑)  หน้า ๑๗-๑๘. 



 
 

๒๗๓ 

ฝึกจิตและการสื่อสารในโลกปัจจุบัน โลกปัจจุบันพัฒนาวัตถุส่วนมากแต่พระพุทธศาสนามีการพัฒนา
ทางด้านจิตใจรายได้จึงมิใช่ค าตอบทุกอย่างของชีวิต พระพุทธศาสนาจึงบูรณาการในการพัฒนามนุษย์
ด้วยการช่วยแก้ปัญหาความแย้งของโลกได้ ศีลจึงท าให้เรามีความสุขในการอยู่ร่วมกัน  ดังนั้น ภูฎาน
จึงเป็นประเทศต้นแบบของการน าพระพุทธศาสนามาพัฒนามนุษย์ด้วยการเน้นความสุขของคนใน
ประเทศ พระพุทธศาสนาจึงเป็นค าตอบของการพัฒนามนุษย์๕๓ ดังนั้น หัวใจของคุณูปการ
พระพุทธศาสนากับการพัฒนามนุษย์ หรือ“Buddhist Contribution to Human Development 
ด้วยการน ามนุษย์เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาตามหลักพระพุทธศาสนาซึ่งมีมนุษย์เป็นตัวตั้งของการ
พัฒนาด้านกาย ด้านสังคม ด้านจิตใจ และด้านปัญญา”ซึ่งการพัฒนามนุษย์นั้นในหลวงรัชกาลที่ ๙ 
พระองค์ทรงได้รับรางวัลจากองค์การสหประชาชาติ เป็นรางวัลอันสูงสุดของพระองค์ท่านด้านการ
พัฒนามนุษย์ เมื่อปี ๒๕๔๙ โดยเลขาธิการองค์การสหประชาชาติน ารางวัลมาถวาย ท าให้ท่านโคฟ่ี 
อนันต์กล่าวสดุดีในนามสหประชาชาติ ตอนหนึ่งว่า “ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนา
เพราะทรงถือเอามนุษย์เป็นศูนย์ของการพัฒนา” หัวใจของการพัฒนาอยู่ที่มนุษย์ ซึ่งสอดคล้อง
นโยบายขององค์กรสหประชาชาติที่ประกาศว่า “มนุษย์เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” ถือว่าเป็น
การพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้ของการพัฒนามนุษย์ ซ่ึงการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติจึงเน้น ๔ ด้าน 
คือ “ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน  ด้านภูมิอากาศ  ด้านการศึกษา และด้านสันติภาพ” มหาตมคานธีจึง
กล่าวว่า มนุษย์เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในการเปลี่ยนแปลงโลก การพัฒนาแบบยั่งยืนจึงต้อง
ประกอบด้วย ๓ ด้าน คือ ๑) การพัฒนาสังคม  ๒) การพัฒนาสิ่งแวดล้อม ๓) การพัฒนาเศรษฐกิจ   
ถือว่าเป็นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  

การพัฒนาที่ยั่งยืนในมิติทางพระพุทธศาสนาจะต้องศึกษาอริยสัจ คือ ทุกข์ หมายถึง
ปัญหา สาเหตุของทุกข์คืออะไร วิธีการดับทุกข์ควรท าอย่างไร อะไรคือหนทางแห่ งการดับทุกข์     
ทุกข์ของมนุษย์พระพุทธเจ้าค้นพบตามแนวทางอริยสัจ๔  องค์การสหประชาชาติให้ความหมายของ
การพัฒนาที่ยั่งยืน เรียกว่า SDG หมายถึง Sustainable Development Goals แปลว่าเป้าหมาย
ของการพัฒนาที่ยั่งยืน เพราะ“การพัฒนาชาติเริ่มที่ประชาชน พัฒนาคนเริ่มที่จิตใจ จะพัฒนาอะไร
พัฒนาที่ตัวเราก่อน” คนจึงเป็นหัวใจของการพัฒนา พระพุทธศาสนาจึงมุ่งเน้นการพัฒนาจิตใจพัฒนา
สังคมสอดรับกับ International  Council for the Day of  Vesak หรือICDV หมายถึง สภาสากล
วันวิสาขบูชาโลกมีพันธกิจที่สอดคล้องกับองค์การสหประชาชาติ ๔ ประการ คือ “การพัฒนาที่ยั่งยืน 
สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง การศึกษา การสร้างสันติภาพ (Peace Building)พระพุทธศาสนา

                                                           
๕๓เชอริ่ง ต๊อบเกย์ นายกรัฐมนตรีภูฎาน, คุณูปการพระพุทธศาสนากับการพัฒนามนุษย์: Buddhist 

Contribution to Human Development, (การปาฐกถาพิเศษงานวันวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่ ๑๕), ๒๕ 
พฤษภาคม ๒๕๖๑. 

 



 
 

๒๗๔ 

จึงต้องแก้ปัญหาด้วยพุทธวิธีเพ่ือลดความทุกข์ในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานพร้อมเข้าใจพุทธัตถะ
จริยาเป็นการพัฒนาตนเองก่อน  ญาตัตถะจริยาเป็นการสงเคราะห์ญาติ และโลกัตถะจริยา เป็นการ
มุ่งช่วยเหลือชาวโลกให้พ้นทุกข์ ผ่านการปฏิบัติตามทางสายกลาง ด้วยการหลีกเลี่ยงความสุดโต่ง การ
พัฒนามนุษย์จึงต้องพัฒนากายและจิตใจ การพัฒนามนุษย์ในมิติพระพุทธศาสนาตามภาวนาหมายถึง
การพัฒนา เป็นการพัฒนามนุษย์โดยเอามนุษย์เป็นตัวตั้ง มี ๔ ด้าน คือ “พัฒนาด้านกาย พัฒนาด้าน
จิตใจ พัฒนาด้านสังคม และพัฒนาด้านปัญญา” ถือว่าเป็นการพัฒนาที่สมดุล ถ้าเราพัฒนากายไม่
พัฒนาจิตใจถือว่าเป็นความสุดโต่ง พัฒนากายแต่ไม่พัฒนาปัญญาก็เป็นการสุดโต่ง “เราจึงพัฒนา
มนุษย์ด้วยทางสายกลาง” สร้างสมดุลทั้งกายและจิตใจ การพัฒนากายและจิตใจควบคู่กันมีความสุข 
ไม่มีความโลภ มีความสุขทางจิตใจ พระพุทธศาสนาจึงเรียกว่า พัฒนา ๔ ด้าน มนุษย์จึงเป็นตัวตั้งใน
การพัฒนาเป็นศูนย์การพัฒนา เราจึงต้องอาศัยไตรสิกขาในการฝึกพัฒนา  

รากเหง้าของการกระท ามนุษย์ที่น าไปสู่ปัญหาคือความโลภ ความโกรธ ความหลง ใน
เศรษฐศาสตร์มุ่งเน้นพัฒนากายไม่สนใจมิติทางจิตใจจึงน าไปสู่ความสุดโต่ง เพราะค านิยามของ 
“เศรษฐศาสตร์เป็นวิชาที่ศึกษาหาวิธีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดเพื่อสนองความต้องการที่
ไม่จ ากัด” มนุษย์ไม่เคยมีความต้องการที่เต็มอ่ิม สนองความต้องการของมนุษย์มากกว่าการจัดการ
ความโลภความต้องการที่ไม่รู้จบ จึงมีการแยกมิติพระพุทธศาสนาออกจากเศรษฐศาสตร์ ความ
ต้องการที่ไม่รู้จบพระพุทธศาสนากล่าวว่า นตฺถิ ตณหา สมา นที  แปลว่า แม่น้ าเสมอด้วยตัณหาไม่มี 
แม่น้ ายังมีวันเต็มแต่ตัณหาความอยากไม่มีวันเต็ม เป็นการพัฒนาเศรษฐศาสตร์เพ่ือสนองความ
ต้องการที่ ไม่ เคย อ่ิม วันหนึ่ งทรัพยากรของโลกต้องหมดไป จึ งมีการท าลายสิ่ งแวดล้อม               
มหาตมคานธีกล่าวว่า “โลกมีทรัพยากรเพียงพอต่อความต้องการของมนุษย์ทุกคน แต่ไม่เพียงพอ
ส าหรับมนุษย์ผู้มีความโลภ” ทรัพยากรเพียงพอให้ทุกคนได้อ่ิม แต่ไม่เพียงพอต่อบุคคลที่มีภวตัณหา 
ความอยากมีอยากเป็น ในสุวัณณหังสชาดก จึงกล่าวว่า “ย  ลทฺธ   เตน ตุฏฐพฺพ    อติโลโภ  หิ ปาปโก  
แปลว่า ยินดีสิ่งที่ได้มา โลภเกินไปไม่ดี” เศรษฐศาสตร์ที่ส่งเสริมความโลภ จึงเกิดพุทธเศรษฐศาสตร์ 
หรือ  Principles of Buddhist Economics เป็นตัวเลือกในมิติทางพระพุทธศาสนาขึ้นมีโดยมีหลัก 
๒ ประการคือ  ๑) Less is morn  น้อยแต่ได้มาก หมายถึง มีการบริโภคน้อยแต่มีความสุขมาก   
ถึงราคาไม่แพงแต่มีความสุข ๒) Small is beautiful จิ๋วแต่แจ๋ว หมายถึง เทคโนโลยีที่เราน ามาใช้
ไม่จ าเป็นต้องราคาแพงแต่ให้ความสุขความ  ท าให้ในหลวงรัชกาลที่ ๙ น ามาสร้างระบบเศรษฐกิจ
พอเพียง มีพระบรมราโชวาทเป็นครั้งแรกที่ตรัสถึงเศรษฐกิจพอเพียงว่า “ให้ใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่
ประหยัดแต่ต้องถูกต้องตามหลักวิชา”การใช้เครื่องเทคโนโลยีที่ เหมาะสมกับตนถือว่าเป็น
เศรษฐศาสตร์เชิงพุทธ ทรงน ามาเป็นเศรษฐกิจพอเพียง มีความโลภน้อยมีความพอในทางความ
ต้องการ ท าให้เราเบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืนน้อยลงด้วยการเดินทางสายกลาง คือ ๑) มีความพอดี
เป็นมัชฌิมาปฏิปทา ๒) มีความพอเหมาะเป็นมัตตัญญุตา ๓) มีความพอใจเป็นความสุขในชีวิต บริโภค



 
 

๒๗๕ 

น้อยแต่มีความสุขมากเป็นความสุขของคฤหัสถ์ คือ “สุขจากการมีทรัพย์ สุขจากการใช้จ่ายทรัพย์    
สุขจากการไม่เป็นหนี้ สุขจากการท าอาชีพสุจริต”๕๔ ดังนั้น การพัฒนาที่ยั่งยืนจะต้องเป็นการพัฒนา
มนุษย์ซึ่งจะต้องมีส่วนเกี่ยวกับการวิจัยควรน าเสนอรูปแบบการพัฒนาที่จะน าไปสู่การท าลายโลภะ  
โทสะ โมหะ เนื้อหามีการเชื่อมโยงสัมพันธ์กับสรรพสิ่งในโลก งานวิจัยทางพระพุทธศาสนาจะต้องเป็น
เพ่ือความยั่งยืนก้าวข้ามจากปริยัติสัทธรรมสู่ปฏิบัติสัทธรรม๕๕ 

จากการน าเสนอบทความวิชาการในงานวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่ ๑๕ เกี่ยวกับการ
พัฒนามนุษย์ซึ่งมีการลงพ้ืนที่จริงตามมิติทางพระพุทธศาสนาด าเนินการอยู่บนแนวทางทั้ง ๔ ประการ 
คือ(๑) การพัฒนากายสะอาด (Physical Development)จุดเริ่มต้นในการพัฒนาควรมุ่งไปที่การ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม หรือปัจจัยภายนอกให้เอ้ือด ารงชีวิตของมนุษย์ (๒) การพัฒนาพฤติกรรมสะอาด 
(Behavior Development) “ศีล ๕ จัดได้ว่าเป็นพ้ืนฐานเบื้องต้นในการเสริมสร้างสันติภาพ เพราะ
ศีล ๕ จัดไดว้่าเป็น “อภัยทาน” ที่กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติ และกลุ่มคนต่างๆ ไม่หวาดระแวง และหวาดกลัว
ซึ่งกันและกัน (๓) การพัฒนาจิตใจสะอาด (Mental Development) พระพุทธศาสนาถือว่า “จิตที่
ฝึกดีแล้วน าสุขมาให้” และเมื่อจิตที่ได้รับการฝึกฝนและพัฒนาจะน าไปสู่  “สันติภายใน”            
ดังที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า “สุขอ่ืนยิ่งกว่าความสงบไม่มี” จึงน าไปสู่การจัดกิจกรรมการพัฒนาจิตใจ   
(๔) การพัฒนาปัญญาสะอาด (Intellectual Development) พระพุทธศาสนาเน้นว่า “ปัญญาเป็น
แสวงสว่างในโลก” ปัญญาที่เกิดจาการพัฒนานั้น จะท าให้ตระหนักรู้ถึงการไม่ใช้ปัญญาที่มีไปสู่การ
แสวงหาประโยชน์หรือการแก้ปัญหา น าไปสู่“พลังปัญญาร่วม” (Wisdom with) ด้วยการร่วมกันคิด 
ร่วมกันวางแผน ร่วมกันตัดสินใจ๕๖ ถือว่าเป็นมิติของการพัฒนามนุษย์ในทางพระพุทธศาสนาที่
พระพุทธเจ้าทรงใช้เป็นกรอบของการพัฒนา จากการศึกษาพบว่า การพัฒนาตามแนวทางตะวันตกไม่
มีความยั่งยืน ฉาบฉวย มุ่งผลเฉพาะด้านที่องค์กรต้องการ แต่แนวคิดพัฒนามนุษย์ตามหลัก
พระพุทธศาสนามีความยั่งยืน และพัฒนาในทุกมิติรอบด้านของชีวิต ทั้งด้านร่างกาย ด้านจิตใจ      
ด้านสติปัญญา อารมณ์ สังคมและสิ่งแวดล้อมรอบตัว๕๗  

                                                           
๕๔พระพรหมบัณฑิต, คุณูปการพระพุทธศาสนากับการพัฒนามนุษย์: Buddhist Contribution to 

Human Development, (การปาฐกถาพิเศษงานวิชาการนานาชาติ), ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑. 
๕๕พระราชปริยัติกวี, การวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน : The Research on 

Buddhism for Sustainable  Development, (ประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่๒), ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑. 
๕๖พระมหาหรรษา  ธมฺมหาโส, พระพุทธศาสนากับการพัฒนามนุษย์, (การอภิปรายน าเสนอทาง

วิชาการงานวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่ ๑๕) , ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑. 
๕๗พระศักดิ์ดา  วิสุทฺธิญาโณ, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพระพุทธศาสนา:วิทยานิพนธ์

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย:มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๕๑) หน้าบทคัดย่อ. 



 
 

๒๗๖ 

จึงแสดงให้เห็นว่าการพัฒนามนุษย์เป็นความรับผิดชอบต่อสังคมของพระพุทธศาสนามา
ตั้งแต่สมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าทรงใช้หลักการของความเมตตาและกรุณาที่เป็นหลักบุคคลจะพึงมี
ความปรารถนาดีต่อผู้อ่ืนโดยปราศจากเงื่อนไขใดๆ ดั่งพระพุทธเจ้าทรงตรัสถึงความเมตตามีความ
เสมอเท่าเทียมกันต่อท้ังองคุลีมาลและราหุล ความรับผิดชอบต่อสังคมเริ่มจากความกรุณาภายในจิตใจ 
เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติของพระสงฆ์สาวกในการเผยแผ่ธรรมและการพัฒนามนุษย์๕๘ ดังนั้นการพัฒนา
มนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนามี ๒ มิติ คือ ๑) มองมนุษย์ในฐานะเป็นบุคคล ถือว่าเป็นทรัพยากร
ที่มีคุณค่าจ าเป็นต้องมีการพัฒนา ๒) มองมนุษย์ในฐานะเป็นชีวิต อันประกอบด้วยกายและจิตใจ๕๙

  

๓.๑.๗ การเผยแผ่ส าหรับวิทยากรต้นแบบของพระพุทธเจ้า 
 

 การประกาศพระพุทธศาสนาในฐานะพระสงฆ์ที่ดีที่สุดในการรับใช้พระพุทธเจ้าคือ “การ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา” หรือ “การประกาศพระศาสนา” ซึ่งเป็นงานที่อายุยืนยาวที่สุด จึงต้องฝึกตน
ให้เหมาะสมที่ประกาศพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าใช้ค าว่า จงประกาศพรหมจรรย์ งานของพระ
ธรรมทูตหรือสมณทูตคือการประกาศพรหมจรรย์ หมายถึง การประพฤติหรือการกระท าที่ประเสริฐ๖๐ 
พระพุทธเจ้าทรงเป็นนักวางแผนชั้นเยี่ยม เมื่อจะประกาศพระศาสนาในปีแรกหลังจากตรัสรู้พระพุทธ
องค์ทรงประสงค์จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาในแคว้นมคธถือว่าเป็นการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของ
พระพุทธเจ้าด้วยการโปรดชฎิลสามพ่ีน้องแล้วไปโปรดพระเจ้าพิมพิสาร ๖๑  พุทธวิธีในการสอนเป็น
วิธีการที่พระพุทธเจ้าทรงสอนพุทธบริษัท พระองค์ทรงมีวิธีอันหลากหลายอันเหมาะสมแก่ผู้ฟัง 
พระองค์ทรงมีจุดมุ่งหมายในการที่ทรงสอน มีวิธีการสอน และมีท่าทีการสอนเพ่ือให้เข้าถึงพระ
รัตนตรัย ซึ่งผู้มีความรู้แต่ไม่รู้วิธีการย่อมสู้ผู้ที่รู้วิธีการสอนไม่ได้ การน าเสนอถูกวิธีย่อมให้ส าเร็จ
ประโยชน์ได้ง่ายกว่ารวดเร็วกว่า๖๒ เพราะพระพุทธศาสนามีค าสอนที่เป็นระบบเกิดจากการตรัสรู้ของ
พระพุทธเจ้า สัจธรรมที่พระองค์ทรงค้นพบและประกาศเกิดจากพระปัญญาญาณขั้นสูงและทรง
มองเห็นสัจธรรมนั้นอย่างเป็นระบบ พระพุทธศาสนาจึงมีลักษณะค าสอนที่เรียกว่า “วิภัชชวาท” 
หมายถึง การกล่าวแยกแยะออกให้เห็นหลายอย่าง การพูดแบบแยกแยะ แสดงค าสอนแบบคิด

                                                           
๕๘พระสุธีรัตนบัณฑิตและคณะ, CSRเชิงพุทธ: Corporate Social Responsibility, (นนทบุรี: 

บริษัทดีไซน์ ดีไลท์ จ ากัด สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์, ๒๕๖๐) หน้า ๕๒. 
๕๙อนุวัต  กระสังข์,  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรตามแนวพุทธภายใต้กระแสบริโภคนิยม : 

วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: สาขารัฐประศาสนศาสตร์, ๒๕๕๖) หน้า ๓๗. 
๖๐พุทธทาสภิกขุ,  อบรมพระธรรมทูต, (ธรรมสภา: ในมงคลกาล ๑๐๐ ปี พุทธทาสภิกขุ,  ๒๕๔๙) 

หน้า  ๒๐-๒๑. 
๖๑พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต),  ยุทธศาสตร์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย, (พระนครศรีอยุธยา: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณาชวิทยาลัย,  ๒๕๖๑) หน้า  ๑๙. 
๖๒วศิน  อินทสระ, พุทธวิธีในการสอน,  (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์เม็ดทราย, ๒๕๔๕)   หน้า ๑. 



 
 

๒๗๗ 

วิเคราะห์ เป็นการปฏิบัติอย่างเป็นกลางไม่สุดโต่ง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทรงเริ่มจาก
กลุ่มปัญจวัคคีย์เป็นกลุ่มแรก ซ่ึงแบ่งยุคแห่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ๒ ยุค คือ  

๑) ยุคสมัยพุทธกาล  
๒) ยุคหลังสมัยพุทธกาล  

ยุคสมัยของพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นยุคทองของพระพุทธศาสนา ถือว่าพระพุทธเจ้าเป็น
หลักชัยของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ท าให้ลักษณะการแผ่ขยายของพระพุทธศาสนาเถรวาทด้วย 
“การตั้งอยู่บนฐานของความเมตตา” โดยพระพุทธเจ้าตั้งอยู่ในฐานะต้นแบบแห่งการเผยแผ่ เพราะ
พระองค์ทรงมีพระกรุณาคุณมีความรักปรารถนาดีต่อสัตว์โลก และ “ใช้หลักความละมุนละม่อม” 
โดยพระพุทธเจ้าใช้วิธีการเป็นเชิงอนุวัตรและปรับเปลี่ยนวิธีคิดให้ปฏิบัติถูกต้องด้วยการน าไปสู่การ
ปฏิรูปปรับวิธีคิดให้ถูกต้อง ท าให้ชาวตะวันตกแสดงทัศนคติว่า“พระพุทธศาสนาไม่มีประวัติแห่งการ
บีบคั้น การจ ากัด หรือขัดแย้งกับศาสนาอ่ืน”  

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาผู้หน้าที่เผยแผ่คือ บรรพชิต ส่วนคฤหัสถ์ท าหน้าที่เป็นฝ่าย
สนับสนุน ลักษณะของการเผยแผ่จึงมี ๒ รูปแบบ ประกอบด้วย  ๑) แบบเป็นทางการ คือ แบบที่
ตั้งใจมีการก าหนดเป้าหมายชัดเจน ผ่านการตรวจด้วยข่ายพระญาณ ทรงเลือกธรรมะที่เหมาะสมกับ
อุปนิสัย ถือว่าเป็นการวางแผนการเผยแผ่ไว้ล่วงหน้า ๒) แบบไม่เป็นทางการ คือ แบบไม่ได้ตั้งใจไม่มี
การก าหนดเป้าหมายและไม่มีการวางแผนล่วงหน้า เช่น พระอัสสชิออกบิณฑบาตด้วยอาการส ารวม 
จริยาวัตรที่งดงามท าให้อุปติสสะมาณพเกิดความเลื่อมใส และพระเจ้าอโศกมหาราชทอดพระเนตร
เห็นนิโครธสามเณรท าให้หันมาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา เนื่องจากข้อวัตรปฏิบัติอันงดงามของฝ่าย
บรรพชิต  การที่บรรพชิตมีบทบาทอย่างยิ่งในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพราะ “บรรพชิตเป็น
สัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนา ประชาชนไว้วางในในฐานะเป็นนักบวชผู้ทรงศีล มีข้อวัตรปฏิบัติอัน
งดงาม มีความรู้ลึกซึ้งแตกฉานในค าสอนและบรรพชิตตระหนักว่าการกิจด้านการเผยแผ่เป็นหน้าที่
โดยตรงของตนตามปฐมพุทธด ารัสของพระพุทธเจ้า”๖๓ ผู้จะเป็นนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาจึงต้องมี
ความพร้อม ๔ ประการ คือ กายพร้อม วาจาพร้อม ใจพร้อม ความรู้พร้อม เพ่ือน าไปสู่การรู้วิชา        
รู้วิเคราะห์  รู้วิจารณ์และรู้วิธีการถ่ายทอดธรรมะ๖๔ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาจึงเป็นการน าค าสอน

                                                           
๖๓คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พระพุทธศาสนาเถรวาท:Theravada 

Buddh, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐) หน้า ๒๘-๓๒. 
๖๔พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช), เทศน์การเผยแผ่ที่ส าคัญศักด์ิสิทธิ์ , (กรุงเทพมหานคร: 

ส านักพิมพ์เลี่ยงเชียง,  ๒๕๕๐) หน้า ๓๓. 



 
 

๒๗๘ 

ในทางพระพุทธศาสนาไปปรากฏต่อการรับรู้ของบุคคล กลุ่มบุคคลโดยมุ่งหวังให้ผู้รับเกิดความเข้าใจ
และน าไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุด๖๕   

ค าว่า เผยแผ่ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานหมายถึง การขยายออกไป      
พระธรรมทูตจึงไปในนามของอัครศาสนา ศาสนาที่ประเสริฐที่ยิ่งใหญ่ การเผยแผ่จึงเป็นการหยิบ
ธรรมะหลายหัวข้อไปขยายเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์ที่จะต้องเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยการให้ธรรมะ
เป็นทาน การสอนแต่ละครั้งจึงต้องประกันคุณภาพในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพราะการประกัน
คุณภาพ (Quality Assurance) เป็นการระบุความชัดเจนในวัตถุประสงค์และเป้าหมายตลอดถึงวิธี
ปฏิบัติเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ๖๖ จึงแสดงว่าการเผยแผ่เป็นการท าให้ขยายออกไปด้วยการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา นักวิชาการด้านพระพุทธศาสนาให้ความหมายว่า การเปิดเผยสิ่งที่ถูกปิดอยู่ให้คนได้รู้
ได้เห็น การเผยแผ่จึงมุ่งไปที่เปิดเผยหลักธรรมให้ปรากฏแก่ชาวโลกโดยเริ่มจากศึกษาหลักการและ
วิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยเป็นหน้าที่โดยตรงของพุทธบริษัท แนวทางในการเผยแผ่โดยยึดหลัก
ของโอวาทปาติโมกข์ที่ประชุมพระอรหันตสาวก ๑,๒๕๐ รูป ณ เวฬุวัน ด้วยพระสงฆ์สาวกจะต้อง
เข้าใจอย่างลึกซึง้ในหลักธรรมค าสอน โดยช่วงที่พระพุทธเจ้าทรงส่งพระพระอรหันตสาวกยุคแรก ๖๐ 
รูป ออกไปเผยแผ่ค าสอนทรงย้ าให้แยกย้ายกันไปรูปละทิศทางเพราะพระสาวกเหล่านี้ล้วนมีความรู้
ความสามารถปราศจากกิเลสแล้ว หากไม่มีการเผยแผ่ธรรมสัตว์ทั้งหลายจะเสื่อมเพระไม่ได้ฟังธรรม 

ความส าคัญของการเผยแผ่ธรรมจึงเป็นการเปิดเผยพระสัทธรรมให้ปรากฏแก่ชาวโลก 
เป็นการช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์โดยไม่เลือกชั้นวรรณะ เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักธรรม และ
เป็นการรักษาสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา ซึ่ งวัตถุประสงค์ของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
ประกอบด้วย ๑) เพ่ือประโยชน์ตน(อัตตัตถะ) หน้าที่ส าคัญของพระสงฆ์สาวกคือคันถธุระและ
วิปัสสนาธุระ ด้วยการศึกษาเล่าเรียนพระคัมภีร์เป็นปริยัติธรรมและปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 
พระสงฆ์จะต้องศึกษาท้ังปริยัติและปฏิบัติ มุ่งฝึกฝนพัฒนาตนให้เป็นผู้รอบรู้เป็นแบบอย่างที่ดีเป็นคนมี
คุณภาพ ๒) เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม (ปรัตถะ) เมื่อตนเองสมบูรณ์ก็บ าเพ็ญเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม   
ด้วยการเผยแผ่ค าสอนทางพระพุทธเจ้าไปยังหมู่ชนเพ่ือมุ่งสงเคราะห์อนุเคราะห์ ช่วยเหลือสังคม          
๓) เพ่ือประโยชน์ทั้งสองฝ่าย (อุภยัตถะ) พระสงฆ์ได้ท าหน้าที่ปฏิบัติศาสนกิจส่วนพุทธศาสนิกชนรับ
ธรรมะไปปฏิบัติเกิดความสุขในชีวิต๖๗ วิธีการเผยแผ่ของพระพุทธเจ้าจึงมี ๒ แบบ ประกอบด้วย     

                                                           
๖๕อรทัย  พนาราม, สื่อมวลชนกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา: วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต, 

(บัณฑิตวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๕) หน้า ๑๘-๑๙. 
๖๖พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต),  การเผยแผ่เชิงรุก, (กรุงเทพมหานคร:  โรงพิมพ์มหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘)  หน้า ๕๐-๕๑. 
๖๗คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,ธรรมนิเทศ:Dhamma Communication, 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘) หน้า ๔๗-๕๕. 



 
 

๒๗๙ 

๑) แบบธรรมาธิษฐาน เป็นการสอนธรรมะล้วนๆ ไม่มีการยกตัวอย่างเป็นปรัชญาลึกซึ้ง ๒) แบบ
บุคลาธิษฐาน เป็นการสอนธรรมะด้วยตัวอย่าง เช่น การอ้างอิงนิทานชาดก ๕๔๗ เรื่องมาประกอบ 
พระสุตตันตปิฎกเป็นการสอนแบบบุคลาธิษฐาน๖๘ ซึ่งบูรณาการกับยุคปัจจุบันการสอนแบบ
บุคลาธิษฐานเป็นการสอนผ่านกิจกรรมซึ่งสอดรับการรูปแบบการสอนแบบธรรมะโอดี  เป็นธรรมะ
พัฒนาองค์กรในยุคใหม่   

รูปแบบวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศไทยหลังจากการท าสังคายนาครั้งที่ ๓  
พ.ศ.๒๑๘ โดยการน าของพระโสณเถระและพระอุตตรเถระทั้ ง ๒รูป ได้ ใช้วิธี การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในประเทศไทยประกอบด้วย ๑) วิธีอิทธิปาฏิหาริย์  ด้วยการปราบภูตผีปีศาจและ
ยักษิณี ซึ่งเบียดเบียนประชาชน ๒) วิธีปลุกปลอบขวัญ  สร้างความตื่นเต้นความศรัทธาเลื่อมใสให้
เกิดขึ้นแก่ผู้คนยกพระธรรมเทศนาขึ้นมาชี้น าให้เห็นความเป็นเหตุผลที่เกิดขึ้นมาจากความเชื่อดั่งเดิม  
ใช้พระธรรมเทศนาปลุกปลอบใจให้ประชาชนร่าเริงในการด าเนินชีวิต  ๓) วิธีแสดงพระธรรมเทศนา  
ไดแ้สดงพระธรรมเทศนาเป็นการปูรากฐานในเกิดอนุสาสนีปาฏิหาริย์ที่เป็นหลักของชีวิต ๔) วิธีใช้ล่าม
เผยแผ่  เป็นการใช้ล่ามเป็นสื่อกลางในการเผยแผ่ เพราะการสื่อทางภาษายังไม่สามารถติดต่อกัน
โดยตรงจึงต้องใช้ล่ามเป็นสื่อท าให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ๕) วิธีคณะพุทธศาสนทูต  ใช้สัญลักษณ์
ที่เป็นพระภิกษุผู้มีพฤติกรรมที่แสดงถึงความมักน้อยสันโดษเป็นผู้ทรงศีลสงบเยือกเย็นของพระภิกษุ
เป็นสื่อในการเผยแผ่ เช่น สมัยพระนารายณ์มหาราชมีพระภิกษุประเภทคามวาสีและอรัญวาสี    

หลังจากพระพุทธศาสนามีความมั่นคงแล้ว วิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในลักษณะ
ต่างๆ ประกอบด้วย ๑) “วิธีเจริญสัมพันธไมตรี” เมื่อประมาณพ.ศ. ๖๐๐ เศษ โดยรับวิธีการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาแบบมหายาน พระจักรพรรดิเม่งตี่ ได้ส่งคณะทูตพุทธศาสนามหายานจากเอเชียกลาง
เข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีกับขุนหลวงเม้าหรือเลอเมือง  กษัตริย์ไทยผู้ครองอาณาจักรอ้ายลาวท าให้
พระพุทธศาสนามหายานเจริญขึ้นในอาณาจักรอ้ายลาวหรือประเทศไทยปัจจุบัน  ๒) “วิธีที่
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้น า” การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศไทย ต้องจึงมีพระมหากษัตริย์ให้
การช่วยเหลือโดยพระมหากษัตริย์จะทรงเข้าเป็นพุทธศานิกชนก่อนและพร้อมพร้อมกันนั้นก็ได้
สนับสนุนให้ประชาชนหันมานับถือพระพุทธศาสนาตาม เช่น สมัยพ่อขุนรามค าแหงที่พระองค์ทรง
กระท าเป็นตัวอย่าง ๓) “วิธีที่พระมหากษัตริย์ทรงสนับสนุน” การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นเมื่อ
พระพุทธศาสนาและประเทศไทยมีความมั่นคง ท าให้พระพุทธศาสนาได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน
จากพระมหากษัตริย์  ให้ได้เผยแผ่ไปทั่วประเทศไทยอย่างไม่มีอุปสรรค ๔) “วิธีของสมาคม” สมาคมที่
เกิดขึ้นมาแล้วได้ช่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมากในลักษณะงานต่างๆ เช่น งานเผยแผ่ทาง
เอกสารสิ่งพิมพ์ งานเผยแผ่ทางสื่อวิทยุโทรทัศน์และอินเตอร์เน็ต เช่น พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย 
                                                           

๖๘พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต), หลักการและวิธีการเทศน์, (กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ที่ 
หจก.สามลดา, ๒๕๕๕)  หน้า ๒๘-๒๙. 



 
 

๒๘๐ 

๕)“วิธีของคณะบุคคล” เป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้การอบรมสั่งสอนประชาชนไม่มีวิธีอะไรมาก เช่น 
คณะพระนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยออกเผยแผ่พุทธธรรม และ ๖)“วิธีของ
ธรรมทูตการเผยแผ่พระพุทธศาสนา” การมีคุณภาพของพระพุทธศาสนาเพราะธรรมทูตที่ท าหน้าที่
เผยแผ่พระพุทธศาสนา จึงมีองค์กรหรือหน่วยงานท าหน้าที่พัฒนาพระธรรมทูตให้มีการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาถูกต้องกับหลักธรรมในพระพุทธศาสนาและเป็นเนื้อแท้ของพระพุทธศาสนาอย่าง
แท้จริง๖๙  รูปแบบการน าเสนอของพระพุทธเจ้าทรงมีรูปแบบการสอนหลากหลาย เช่น การสนทนา 
การบรรยาย การตอบปัญหา วิธีการน าเสนอพระพุทธเจ้าทรงใช้วิธีการน าเสนอหลากหลาย         
เช่น วิธีการยกอุปมาเปรียบเทียบ วิธีตอบปัญหา  วิธีเล่านิทานประกอบ วิธีให้เห็นด้วยตนเองแต่
พระองค์ทรงวิเคราะห์ผู้ฟังก่อนสื่อสารธรรม๗๐ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาจึงต้องอาศัยพุทธวิธีในการ
สื่อสารของพระพุทธเจ้า ด้วยพระปรีชาญาณของพระพุทธเจ้า พระองค์เข้าใจหลักทฤษฎีในการสื่อสาร
ด้วยการใช้สื่อสารเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาซึ่งพระองค์ทรงรู้วิธีการวิเคราะห์ทฤษฎีองค์ประกอบ
ของการสื่อสารได้อย่างแตกฉานทฤษฎีการสื่อสารกับพระพุทธศาสนาที่มีพุทธวิธีในการสื่อสารตาม
หลักการขององค์ประกอบของการสื่อสาร ประกอบด้วย     

๑) ผู้ส่งสาร (Sender) หมายถึง พระพุทธเจ้า พุทธสาวก พระสงฆ์ผู้ประกาศศาสนา 
หรือผู้ประกาศสัจธรรม พระธรรมทูต ผู้ส่งสารตามพระพุทธเจ้ามีคุณสมบัติตามพุทธคุณ ๙ ประการ 
โดยมีค าว่า อรห  เป็นพระอรหันต์ซึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์ไกลจากกิเลส เป็นผู้ควรแนะน าสั่งสอนผู้อ่ืน เป็นต้น 
ผู้ส่งสารตามแนวพหูสูต ผู้สื่อสารจ าเป็นต้องผ่านขั้นตอนที่เรียกว่า “พหูสูต” คือ ๑)สุต มีการศึกษา
ทางประสาทสัมผัสในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะในพระพุทธศาสนา  ๒) ธตา สามารถทรงจ าเรื่องที่ตน
ได้ผ่านพบมาทางประสาทสัมผัส ๓) วจสา ปริจิตา สามารถท่องจ าเรื่องได้โดยเฉพาะที่เป็นหลักวิชา      
๔) มนสานุเปกขิตา น าเรื่องเหล่านั้นมาคิดให้เกิดความเข้าใจโดยอาศัยหลักการอ้างอิง ๕) ทิฎฐิยา 
สุปฏิวิทธา เข้าใจเรื่องเหล่านั้นสามรถขบคิดเรื่องเหล่านั้นด้วยความคิดเห็นของตน ผู้จะเผยแผ่ธรรมพึง
ด ารงตนอยู่ในองค์คุณของนักเผยแผ่ที่ดีเพ่ือยังศรัทธาความเลื่อมใสและให้การเผยแผ่มีประสิทธิภาพ
สูงสุด ประกอบด้วย  ๑) ปณิธานในการแสดงธรรมต่อผู้ ฟัง  นักเผยแผ่พึงตั้งจิตไว้ในใจของตนก่อน
แสดงว่า  จักกล่าวชี้แจงไปตามล าดับเหตุการณ์  พร้อมยกเหตุผลให้สมจริงมาประกอบ แสดงด้วย
เมตตา  จิตหวังอนุเคราะห์ ไม่ใช่เพ่ือหวังลาภสักการะ และไม่แสดงธรรมไปกระทบต่อใครให้เสียหาย
หรือต าหนิตรง ๆ ท าให้ผู้ฟังคนนั้นเกิดความไม่พอใจ ๒) ปฏิสัมภิทา ความเข้าใจ ปัญญาที่แตกฉานใน
อรรค(เนื้อหาสาระ) เข้าใจในธรรม(อธิบายย่อหรือพิสดารได้) เข้าใจในหลักนิรุกติ (การช่ าชองในภาษา)  

                                                           
๖๙คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ศาสนาทั่วไป, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙),   หน้า ๒๓๔-๒๓๖. 
๗๐ธีรวัส  บ าเพ็ญบุญบารมี, หลักการเผยแผ่พุทธธรรม ศึกษาคัมภีร์พระไตรปิฎก อรรถกถาฎีกา

คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิเบญจนิกาย, ๒๕๕๐),   หน้า ๑๔-๑๕. 



 
 

๒๘๑ 

และเข้าใจในหลักปฏิภาณ คือ ไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า  ๓) พหูสูต การคงแก่เรียน การได้
ฟังมาก จ าได้ คล่องปาก เพ่งพินิจให้ขึ้นในใจของตน และสามารถขบคิดได้ด้วยทฤษฎี คือ เห็นตามได้
ด้วยเหตุผลที่เป็นจริง  ๔) การรู้จักแสดงธรรมไปตามขั้นตอน การแสดงธรรมไปโดยค านึงถึงภาวะของ
ผู้ฟังเป็นหลัก   

ผู้ส่งสารเพ่ือการสื่อสารธรรมต้องยึดตามแนวทางของคุณสมบัติส าคัญ ๗ ประการ ที่
เรียกว่า “สัปปุริสธรรม” ๗ ประกอบด้วย ๑) ธัมมัญญุตา เป็นผู้รู้ธรรม คือ หลักการ หลักความจริง
เนื้อหาสาระของเรื่องที่จ าสื่อสาร รู้แจ้งแทงตลอดในทฤษฎีและปฏิบัติในศาสตร์และศิลป์ของตน     
๒) อัตถัญญุตา เป็นผู้รู้จักเนื้อหาสาระ ความหมาย ความมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ของการสื่อสารที่
แน่นอนชัดเจน ๓) อัตตัญญุตา  เป็นผู้รู้จักตนเองว่าตนเองคือใคร มีความพร้อมหรือไม่พร้อมอย่างไร 
การรู้จักตนเป็นสิ่งส าคัญยิ่ง  ๔) มัตตัญญุตา เป็นผู้รู้จักความพอดี การสื่อสารบางอย่างหากมากเกินไป 
ผู้รับสารก็รับไม่ได้ หากน้อยไปก็ไม่เพียงพอ การรู้จักประมาณในการสื่อสาร (Frequency) คือไม่ส่ง
สารซ้ าซากมากเกินไป น้อยเกินไป ๕) กาลัญญุตา เป็นผู้รู้จักเวลา ผู้ส่งสารต้องรู้จักเวลาในการสื่อสาร
ว่า เวลาไหนควร เวลาไหนไม่ควร หากผู้ส่งสารไม่รู้จักเวลาในการสื่อสารจะท าให้ไม่ประสบ
ความส าเร็จ ๖) ปริสัญญุตา เป็นผู้รู้จักชุมชน รู้จักสังคม รู้จักกลุ่มผู้รับสารหรือกลุ่มเป้าหมาย         
๗) ปุคคลปโรปรัญญุตา  เป็นผู้รู้จักความแตกต่างระหว่างบุคคลว่าผู้รับสารแต่ละคน มีลักษณะจ าเพาะ 
มีจริตมีอัธยาศัย มีศักยภาพในการรับสารเพียงใด  ความสัมพันธ์ผู้ส่งสารและผู้รับสารเชิงพุทธเรียกว่า 
“กัลยาณมิตร” ประกอบด้วย  ๑) ปิโย เป็นที่รักเป็นที่พอใจ สามารถเข้าถึงจิตใจ สร้างความรู้สึกสนิท
สนมเป็นกันเองชวนให้ผู้ฟังอยากสนใจที่จะซักถาม  ๒) ครุ เป็นที่เคารพ มีความประพฤติเหมาะแก่
ฐานะชวนให้เกิดความอบอุ่นใจเป็นที่พึงได้อย่างปลอดภัย ๓) ภาวนีโย เป็นที่ยกย่อง มีความรู้จริงทรง
ภูมิปัญญาแท้จริงและเป็นผู้ฝึกฝนปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ เป็นที่ยกย่องน่าเอาอย่าง ท าให้ผู้ฟังเกิด
ศรัทธาได้ ๔) วัตตา เป็นนักพูดโดยอาจจะเลือกใช้วิธีการเผยแผ่ในรูปแบบต่างๆ เพ่ืออธิบายให้ผู้ฟัง
เข้าใจ ๕) วะจะนักขะโม เป็นผู้อดทนต่อถ้อยค า คือ พร้อมที่จะรับฟังค าไต่ถาม ค าล่วงเกิ น            
ค าตักเตือน วิพากษ์วิจารณ์ อดทนได้ไม่เบื่อหน่าย ไม่เสียอารมณ์ แม้บางครั้งอาจถูกต่อต้านจากลัทธิ
ภายนอกมาขัดขวางต่องานเผยแผ่ ๖) คัมภีรัญจะ กะถัง กัตตา เป็นผู้พูดถ้อยค าลึกซึ้งได้ ให้ผู้ฟังเข้าใจ
ได้ง่าย นักเผยแผ่ที่ดีจะต้องมีความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ต้องฉลาดในการเลือกใช้วิธีเผยแผ่หลาหลาย
เพ่ือให้เหมาะกับผู้ฟังเพ่ือให้เกิดศรัทธาและยอมปฏิบัติตาม ๗) โน จัฎฐาเน นิโยชะเย  ไม่ชักน าผู้ฟังให้
เดินผิดทางไปนอกพุทธด ารัส แต่ต้องรู้จักชักจูงแนะน าในทางท่ีถูกที่ควร 

๒) สาร (Message) หมายถึงธรรมะที่จะส่งไปยังผู้รับสารหรือธรรมะจะต้องเป็นสารที่มี
คุณสมบัติ ๕ ประการ คือ ๑) สัจจะ สารหรือสิ่งที่น าเสนอต่อผู้รับสารต้องเป็นเรื่องจริง ด้วยความจริง 
สมมติสัจจะ (ความจริงโดยสมมติ, ความจริงที่ถือตามความก าหนดตกลงกันไว้ของชาวโลก เช่นว่า คน 
สัตว์ โต๊ะ หนังสือ เป็นต้น : conventional truth) และปรมัตถสัจจะ (ความจริงโดยปรมัตถ์, ความ



 
 

๒๘๒ 

จริงตามความหมายขั้นสุดท้ายที่ตรงตามสภาวะและเท่าที่จะกล่าวถึงได้ เช่นว่า รูป นาม เวทนา จิต 
เจตสิก เป็นต้น : absolute truth) ๒) ตถตา สารนั้นต้องจริงแท้ที่ผู้ส่งสารส่งไปยังผู้รับสาร ๓) กาละ 
คือ สารหรือเรื่องที่เสนอนั้นต้องเหมาะสมกับเวลา ๔) ปิยะ สารที่เสนอต้องเป็นเรื่องที่ผู้รับสารพอใจ 
ชอบใจ และเป็นสารอันเป็นที่รักท้ังผู้ส่งสารและผู้รับสาร  ๕) อัตถะ สารนั้นต้องเป็นประโยชน์ต่อผู้รับ
สารและส่วนรวม สารที่ดีที่ผู้ส่งสารควรพิจารณาถึงวิธีการน าไปสื่อสารจะต้องสอนจากรูปธรรมไปหา
นามธรรม สอนจากสิ่งที่รู้เห็นได้ง่ายเข้าใจกันอยู่แล้วไปยังสิ่งที่รู้เห็นได้ยาก  สอนลุ่มลึกลงตามล าดับ 
การสอนเรื่องจริงที่เคยรู้ไปสู่เรื่องจริงที่ผู้ฟังไม่เคยรู้มา สอนด้วยอุปกรณ์เสริมยกเรื่องที่มาแสดงให้ดู 
เพ่ือผู้ฟังเห็นด้วยตา ฟังด้วยหูเลยทีเดียว เช่น สอนพระนันทะโดยการน าไปชมนางฟ้าอัปสรที่สวยงาม  

๓) สื่อหรือช่องทาง (media or channel) หมายถึง พระพุทธศาสนามีองค์ประกอบ
ของการสื่อสาร ผู้ส่งสารจะต้องส่งสารหรือข้อมูลหลักธรรมผ่านช่องทางในทางพระพุทธศาสนา
เรียกว่า อายตนะทั้งภายในและอายตนะภายนอก อายตนะภายใน ๖ เชื่อมต่อให้เกิดความรู้แดนต่อ
ความรู้ฝ่ายใน-Internal sense-fields) เรียกว่า อัชฌัตติกายตนะ ประกอบด้วย ๑) จักขุ (จักษุ, ตา-
the eye)  ๒) โสตะ (หู-the ear)  ๓) ฆานะ (จมูก-the nose) ๔) ชิวหา (ลิ้น-the tongue) ๕) กาย 
(กาย-the body) ๖) มโน (ใจ-the mine) และอายตนะภายนอก๖ ที่เชื่อมต่อให้เกิดความรู้แดนต่อ
ความรู้ฝ่ายภายนอก-external sense-fields) เรียกว่า พาหิรายตนะ ประกอบด้วย ๑) รูปะ (รูป, สิ่งที่
เห็น หรือ วัณณะ คือ สี-form; visible objects)  ๒) สัททะ (เสียง-sound) ๓) คันธะ (กลิ่น-smell; 
odor)  ๔) รสะ  (รส- taste)  ๕) โผฏฐัพพะ (สัมผัสทางกาย, สิ่งที่ถูกต้องกาย-touch; tangible 
objects) ๖) ธรรม หรือ ธรรมารมณ์ (อารมณ์ที่เกิดกับใจ, สิ่งที่ใจนึกคิด-mind- objects) 
ความสัมพันธ์อายตนะภายในภายนอกกับการสื่อสาร  ความสัมพันธ์การสื่อสารทางพระพุทธศาสนา
อธิบายความสัมพันธ์ทางจักขุ คือตา  ทางโสตะคือหู  ทางฆานะคือจมูก  ทางชิวหาคือลิ้น  กายคือ
การสัมผัส  มโนคือใจ  บุคคลผู้รับสารจะประกอบด้วยขันธ์ ๕ พระพุทธศาสนาเรียกว่า เบญจขันธ์ 
ประกอบด้วย ๑) รูป (Corporeality) รูปธรรมทั้งหมด ร่างกายและพฤติกรรม ๒) เวทนา (Feeling) 
ความรู้สึกสุข ทุกข์ หรือเฉยๆ  ๓) สัญญา (Perception) ความหมายรู้ หรือการรับรู้ ก าหนดรู้อาการ 
๔) สังขาร (Mental Formations or Volitional Activities) การปรุงแต่งและแสดงออกทางกาย 
ทางวาจา หรือ เป็นเครื่องปรุงของจิต ของความคิด ซึ่งน าไปสู่ปัญญา (Wisdom or Understanding)  
๕) วิญญาณ (Consciousness) ความรู้แจ้งอารมณ์ทางประสาท การเห็น การได้ยิน การได้กลิ่น การรู้
รส การรู้สัมผัสทางกาย และการรู้อารมณ์ทางใจ 

๔) ผู้รับสาร (Receiver) หมายถึง ผู้ฟัง โดยพระพุทธศาสนาแบ่งระดับผู้รับสาร
เหมือนกับบัว ๔ เหล่า หมายถึง ระดับสติปัญญาของผู้รับสารเป็นบุคคล ๔ ประเภท ประกอบด้วย    
๑) อุคฆฏิตัญญู (the intuitive) คือ กลุ่มคนที่เทียบได้กับบัวพ้นน้ า เป็นบุคคลที่ฉลาดมากรู้เข้าใจ
อะไรได้โดยฉับพลันเพียงได้ยินหรือรับสารเพียงเล็กน้อย ก็สามารถเข้าใจ สารนั้นได้อย่างถูกต้อง



 
 

๒๘๓ 

ชัดเจนแทบไม่ต้องอธิบายจึงเปรียบบุคคลประเภทนี้เหมือนดอกบัวที่อยู่พ้นน้ า เพียง รอสัมผัส
แสงอาทิตย์ก็จะบานขึ้นทันที  ๒) วิปจิตัญญู (the intellectual) คือ กลุ่มคนที่เทียบได้กับบัวก าลัง
ปริ่มน้ า เป็นบุคคลที่ต้องรับสารแล้วขยายอธิบายเพ่ิมเติม ยกตัวอย่างประกอบ จะเข้าใจสารได้อย่าง
ถูกต้อง บุคคลประเภทนี้เปรียบเสมือนกับดอกบัวที่อยู่เสมอน้ าที่จะบานในโอกาสต่อไป  ๓) เนยยะ 
(the trainable) คือ กลุ่มบัวที่อยู่ในน้ า เป็นบุคคลเมื่อรับสาร ข้อมูล หลักธรรมอะไรไปแล้ว เป็นเรื่อง
ยากท่ีจะรู้และเข้าใจ ซึ่งจะท าให้เข้าใจ ต้องสื่อสารแบบย้ าคิดย้ าท าบ่อยหลายครั้งถึงจะเข้าใจ เปรียบ
บุคคลประเภทนี้เหมือนบัวใต้น้ า ที่ต้องใช้เวลานานที่จะโผล่พ้นน้ า ๔) ปทปรมะ (an idiot) คือ กลุ่ม
บัวในโคลนตม เป็นบุคคลที่รู้ได้แต่ตัวบทคือ ถ้อยค าเหมือนนกแก้วพูดภาษาคน ไม่สามารถเข้าใจ
ความหมายได้ สื่อสารอะไรไปไม่สามารถที่จะรับรู้ได้ไม่เข้าใจสาร แม้จะอธิบายไม่อาจจะเข้าใจได้ 
เปรียบเหมือนบัวที่จมอยู่ในโคลนตม ที่จะกลายเป็นอาหารของปลาและเต่า ไม่มีโอกาสที่จะขึ้นโผล่พ้น
น้ าขึ้นมาได ้

พระพุทธศาสนาเผยแผ่มาตั้งแต่สมัยพุทธกาลมีข้อพิสูจน์ยืนยันว่า หลักธรรมคือ สารของ
พระพุทธเจ้าเป็นที่ประจักษ์ว่า เหล่าพระอริยสงฆ์สาวกของพระองค์บรรลุเป้าหมายสูงสุด และ
สามารถสืบทอดพระพุทธศาสนา รุ่นแล้วรุ่นเล่าผ่านกาลเวลา แผ่ขยายมาถึงประเทศไทย ท าให้
หลักธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธศาสนาได้ฝังรากลึกจนกลายเป็นวิถีชีวิตคนไทยให้พุทธศาสนิกชน ได้
ยึดมั่น และพระพุทธศาสนามีความมั่นคงมาถึงในปัจจุบัน ๗๑ สรุปว่ายุทธศาสตร์ในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาต้องเน้นการปฏิบัติกรรมฐาน สอนกรรมฐานโดยไม่มุ่งเปลี่ยนศาสนา สร้างศาสนา
สัมพันธ์กับศาสนาอื่นเพ่ือมุ่งสู่สันติภาพ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาจึงต้องมีการเพ่ิมประสิทธิภาพด้วย
การเพ่ิมปริมาณพระธรรมทูตและเพ่ิมคุณภาพพระธรรมทูตในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ๗๒ งานเผย
แผ่จึงเป็นกระบวนการสอนเน้นที่ให้คนเข้าใจแล้วค่อยเรียนรู้และเลียนแบบหากผู้สอนรู้อย่างหนึ่ง    
แต่ประพฤติอีกอย่างผลออกมาไม่สมบูรณ์พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า “อตฺตานญฺจ ตถา กยิรา  ยถญฺญมนุ
สาสติ  สุทนฺโต วต ทเมถ  อุตฺตา หิ กิร  ทุทฺทโมฯ แปวล่า สอนคนอ่ืนอย่างใด ควรท าตนอย่างนั้น ฝึก
ตนเองแล้วค่อยฝึกคนอ่ืนเพราะตัวเราเองฝึกยากยิ่งนัก”๗๓ พระพุทธเจ้าจึงเป็นต้นแบบของการเผยแผ่
ประสบความส าเร็จพระองค์ใช้หลักจิตวิทยาและสื่อการสอนในการเผยแผ่ อันประกอบด้วย ๑) การใช้
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอุปกรณ์ ๒) การใช้ภาพนิมิตเหมือนภาพยนตร์ ให้ผู้ฟังสามารถเห็นภาพจริง ๓)

                                                           
๗๑คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย, ภาษากับการสื่อสาร, (กรุงเทพมหานคร: โรง

พิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙), หน้า ๙๗-๑๐๖. 
๗๒พระพรหมบัณฑิต (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต), พระธรรมเทศนาในอเมริกา, (นนทบุรี: นิติธรรมการพิมพ์, 

๒๕๕๘),  หน้า  ๖๗-๖๙. 
๗๓พระเทพโพธิวิเทศ (วีรยุทธ์ วีรยุทฺโธ),วิสัยทัศน์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในแดนพุทธภูมิ , 

(อินเดีย-เนปาล:  ส านักงานพระธรรมทูต อินเดีย-เนปาล, ๒๕๕๓), หน้า ๔๓. 



 
 

๒๘๔ 

การใช้วิธีการทดลองด้วยตนเอง๗๔ ท าให้วิธีการเผยแผ่ของพระพุทธเจ้าเป็นเหตุปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
ประกอบด้วย ๑) วิธีการเข้าหากลุ่มเป้าหมาย  ๒) วิธีการปฏิวัติค าสอนดั้งเดิม ๓) วิธีการใช้ปาฎิหาริย์ 
๔) วิธีการเผยแผ่ด้วยพุทธานุภาพ ๕) วิธีปฏิรูปค าสอน ๖) วิธีปฏิบัติเชิงรุก หลักฐานทางประวัติศาสตร์
พระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าทรงยึดมั่นในอุดมการณ์ หลักการและวิธีการเผยแผ่ธรรม เป็นเหตุให้
พระพุทธศาสนาประดิษฐานในชมพูทวีปอย่างรวดเร็วและม่ันคง๗๕ 

การเผยแผ่ส าหรับการเป็นวิทยากรต้นแบบของพระพุทธเจ้าจึงจ าเป็นต้องยึดหลักธรรม
ของผู้สื่อสาร: ธรรมเทสกธรรม๕ หมายถึง ธรรมของนักเทศน์ องค์แห่งธรรมกถึก ธรรมที่ผู้แสดงธรรม
หรือสั่งสอนคนอ่ืนควรตั้งไว้ในใจ ประกอบด้วย ๑) อนุปุพฺพิกถ  หมายถึง กล่าวไปตามล าดับแสดง
หลักธรรมหรือเนื้อหาวิชาตามล าดับความง่ายยากลุ่มลึก มีเหตุผลสัมพันธ์ต่อเนื่องกันไปโดยล าดับ    
๒) ปริยายทสฺสาวี หมายถึง ชี้แจงยกเหตุผลมาแสดงให้เข้าใจชัดในแต่ละแง่แต่ละประเด็น          
โดยอธิบายขยายความ ๓) อนุทยต  ปฏิจฺจ หมายถึง แสดงธรรมด้วยความเมตตาสอนด้วยจิตเมตตา
โดยมุ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟัง ๔) น อามิสนฺตโร หมายถึง ไม่แสดงธรรมด้วยเห็นแก่อามิส สอนมิใช่
เพราะมุ่งท่ีตนจะได้ลาภหรือผลประโยชน์ตอบแทน ๕) อตฺตานญฺจ ปรญฺจ อนุปหจฺจ หมายถึง แสดง
ธรรมไม่กระทบตนและผู้อ่ืน สอนตามหลักตามเนื้อหามุ่งแสดงอรรถ แสดงธรรม ไม่ยกตน ไม่เสียดสี
ข่มขี่ผู้อ่ืน๗๖  พระวิทยากรผู้เป็นนักเผยแผ่จึงเลือกใช้ภาษาที่เป็นวาจาสุภาษิตในการสื่อสารธรรม มี
ลักษณะ  ๕ ประการ  คือ ๑) เนฬา  เป็นภาษาที่ไม่มีโทษ ไม่มีข้อต าหนิทางภาษา  โดยไม่เป็นค าเท็จ  
ไม่เป็นค าหยาบ  ไม่เป็นค าส่อเสียด  ไม่เป็นค าเพ้อเจ้อ ฟังแล้วไม่กระด้าง ไม่รุนแรง   ๒) กัณณสุขา 
เป็นภาษาท่ีฟังแล้วสบายหู รื่นหู ชวนฟัง ไม่ระคายเคืองหู ไม่กระโชกโฮกฮาก  มีพยัญชนะดี ออกเสียง
ง่าย  ชัดเจน พูดแล้วไม่สะดุดหู อ่านแล้วไม่สะดุดปาก ไม่ตะกุกตะกัก  ๓) เปมนียา เป็นภาษาที่น่ารัก 
สละสลวย งดงาม น าให้คนรักคนพูด ไม่ท าให้เกิดความพอใจเมื่อฟังเมื่ออ่าน ๔) หทยังคมา เป็นภาษา
ที่เข้าใจถึงใจ มีส านวนดีถูกต้อง มีส าเนียงอ่อนหวาน ฟังแล้วโดยใจ ประทับใจ จับใจ ดื่มด่ า รู้สึกเย็นใจ 
สบายใจ คลายทุกข์คลายกังวลได้ ๕) โปรี เป็นภาษาของชาวเมือง เป็นภาษาผู้ดี ผู้ดีเขาพูดเขาใช้กัน 
เป็นค าสุภาพ เรียบร้อย ไม่หยาบโลน มีความหมายชัดเจน ภาษาถ้อยค าที่มีลักษณะเช่นนี้เป็นภาษาที่
ดี  ใช้เป็นภาษาสื่อสารในการเผยแผ่พระพุทธศาสนารวมถึงภาษาเขียนยิ่งเพราะถ้อยค าที่เป็นสุภาษิต  

                                                           
๗๔คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย, พุทธวิธีการสอน, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕), หน้า ๑๕-๑๖. 
๗๕คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย, ประวัติพระพุทธศาสนา: History of 

Buddhism, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕), หน้า ๔๙-๕๒. 
๗๖กิตติ  กันภัย,  นิเทศศาสตร์ในพระไตรปิฎก, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทวี. พริ้นท์ (๑๙๙๑) จ ากัด, 

๒๕๕๗) , หน้า ๖๓. 



 
 

๒๘๕ 

ส่วนภาษาที่เป็นวาจาทุพภาษิตพระธรรมทูตหรือพระวิทยากรต้นแบบไม่ควรใช้เพ่ือการ
สื่อสารในการเผยแผ่พระพุทธศาสนามีลักษณะ ๕ ประการ คือ  ๑) หีนา เป็นค าชั้นต่ า เป็นค ารุนแรง 
กระโชกโฮกฮาก ไม่น่าฟังแล้วระคายเคืองหู  ๒) คัมมา เป็นค าของชาวบ้าน  เป็นค าตลาด  ผสมปนเป
กันไป ระหว่างค าจริงค าเท็จ  ค าหยาบคาย ค าส่อเสียด ค าเพ้อเจ้อ ไม่ค านึงถึงความถูกหรือไม่ถูก 
ขอให้สื่อกันได้เป็นใช้ได้ เป็นค าชนิดที่น ามาเขียนเป็นอักษรแล้วยังหยาบอยู่ ๓) โปถุชชนิกา เป็นค า
ของคนหยาบ เป็นค าที่มีโทษ ไม่น่าฟัง ไม่น่าจับใจ ไม่ดูดดื่มใจ  ๔) อนริยา เป็นค าของอนารยชน ไม่ใช่
ของอารยชน ไม่ใช่ภาษาชั้นสูง คือไม่ใช่ภาษาผู้ดี ที่ผู้ดีเขาใช้พูดจากัน  ๕) อนัตถสัญหิตา เป็นค าที่ไม่
ประกอบด้วยประโยชน์ เป็นค าเพ้อเจ้อ หาสาระไม่ได้ ฟังแล้วจับประเด็นความอะไรไม่ได้  ไม่ ให้
ประโยชน์ อะไรจากการฟัง จึงไม่เหมาะที่จะน ามาใช้เป็นภาษาเพ่ือการสื่อสารธรรมหรือภาษาเขียน๗๗ 
สอดรับกับพุทธวิธีการสื่อสารเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอันประกอบด้วย ๑) ผู้ส่งสารคือ
พระพุทธเจ้าและพุทธสาวก  ๒) สารที่ใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาคือหลักธรรมที่อยู่ใน
พระไตรปิฎกจ านวน ๔๕ เล่ม จ านวน ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์  ๓) ช่องทางการสื่อสารเพ่ือการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาคือการใช้อายตนะภายนอกคือตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ และอายตนะภายในคือรูป 
เสียง กลิ่น รส สัมผัส ธรรมารมณ์  ๔) ผู้รับสารในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาคือ พุทธบริษัท ๔ คือ 
ภิกษุ ภิกษุณี  อุบาสก และอุบาสิกา รูปแบบการสื่อสารเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระพุทธเจ้าที่ใช้มากที่สุดคือ “การบรรยาย การแนะน า การถามตอบผ่านช่องทางการสื่อสารทาง
อายตนะด้านการฟัง การมองเห็นรูป”๗๘ 

ดังนั้น การใช้ภาษาหรือการสื่อสารธรรมพระวิทยากรต้นแบบต้องไม่โอ้อวดท านองยก
ยองตัวเพ่ือข่มผู้ อ่ืนและไม่สื่อสารธรรมกระทบผู้อ่ืนสอดรับกับพุทธสันติวิธีเป็นวิธีการเผยแผ่ตาม
โอวาทปาติโมกข์ที่พระพุทธองค์ทรงใช้ได้ผลส าเร็จมากที่สุดในวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา         
คือ “อนูปวาโท  อนูปฆาโต การไม่ว่าร้ายใคร การไม่กระทบกระทั่งใคร พระธรรมทูตจึงต้องเป็นมิตร
กับทุกฝ่าย เพราะเป็นผู้ส่งสารให้เกิดสันติภาพในสังคมท่ามกลางความแตกต่างกันทางพหุวัฒนธรรม     
จึงต้องตระหนักเป็นส าคัญในการเผยแผ่ส าหรับการเป็นวิทยากรต้นแบบของพระพุทธเจ้า หรือหากจะ
มีการยกตัวอย่างบุคคลประกอบเนื้อหาควรเป็นกลางๆ ไม่กระทบเจาะจงตัวบุคคล โดยเฉพาะเรื่อง
การท าไม่ดีไม่งาม เพราะอาจจะเข้าข่ายการดูหมิ่นหรือสร้างความไม่พอใจ พระวิทยากรต้นแบบพึง
ระวังและตระหนักเพ่ือการเผยแผ่ธรรมในฐานะวิทยากรต้นแบบธรรมะโอดี  
 

 
                                                           

๗๗พระธรรมกิตติวงศ์,  ภาษาเทศน์ ภาษาไทย, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์เลี่ยงเชียง, ๒๕๕๒),  
หน้า  ๒๒-๒๔. 

๗๘มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, รวมบทความวิชาการพระพุทธศาสนา ปรัชญา บูรณา
การกับศาสตร์สมัยใหม่,(กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ที่โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๖๐) หน้า ๒๗๖. 



 
 

๒๘๖ 

๓.๑.๘ พระวิทยากรต้นแบบตามแนวทางพระพุทธเจ้า 
 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระนักเผยแผ่ทุกประเภทจ าเป็นต้องยึดหลักองค์ประกอบ
อันเป็นคุณสมบัติของนักเผยแผ่ในมงคลสูตรตามพระบาลีว่า “พาหุสจฺจญจ สิปฺปญฺจวินโย จ สุสิกฺขิ
โต สุภาสิตา จ ยา วาจา เอตมฺมงฺคลมุตฺตม ” หมายถึง ๑) พาหุสัจจะ ความเป็นผู้ได้ยินได้ฟังมากมี
ความฉลาดในวิชาการทุกแขนง ๒) ศิลปะ การถ่ายทอดพาหุสัจจะหรือวิชาความรู้ที่ได้รับมาให้ปรากฏ
เป็นรูปธรรมให้เห็นสัมผัสได้อย่างถูกต้อง ๓) วินัย มีศีลอันสมบูรณ์ รักษาปฏิบัติอย่างเคร่งครัด มีศีลา
จารวัตรอันงดงามน่าเคารพน่าเลื่อมใส ๔) วาจาสุภาษิต ด้วยวาจาจริง ไพเราะ เหมาะกาล ประสาน
สามัคคี มีประโยชน์ ประกอบด้วยเมตตา สื่อสารถูกต้องทันสมัยทันเหตุการณ์ ท าให้การเผยแผ่เป็นที่
ยอมรับ ๗๙ พระพุทธศาสนาเป็นค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าท าให้การสอนของพระพุทธเจ้าทรงแบ่ง
การสอนออกเป็น ๓ ประการ คือ ๑) การสอนโดยวิธีการปฏิวัติซึ่งเป็นการเปลี่ยนหลักการเดิม       
เช่น การฆ่าสัตว์บูชายัญพระพุทธเจ้าสอนให้เมตตาต่อสัตว์ ๒) การสอนโดยวิธีปฏิรูป เป็นการดัดแปลง
ของเก่าให้ดีขึ้น เช่น พราหมณ์กล่าวว่าผู้ประเสริฐเพราะชาติสกุลแต่พระพุทธเจ้าสอนว่าผู้ประเสริฐ
เพราะการกระท าหรือความประพฤติ ๓) การสอนโดยตั้งหลักข้ึนใหม่ เช่น อริยสัจ ๔ สอนตามหลักสัจ
ธรรมที่ทรงค้นพบ๘๐ ท าให้พระธรรมกถึกในสมัยพระพุทธกาลมีบทบาทส าคัญในการเผยแผ่พรพุทธ
ศาสนาถือว่าเป็นวิทยากรต้นแบบหรือธรรมทูตซึ่งมีความหมายเดียวกันกับธรรมกถึก ค าว่า ธรรมกถึก 
(Dhamma messenger) หรือ ทูตแห่งธรรม (Buddhist field preacher: Buddhist missionary) 
เป็นการสื่อสารพุทธธรรมของพระพุทธศาสนา๘๑ พระธรรมกถึกจึงหมายถึง ผู้น าพุทธธรรมไปเผยแผ่
เทียบได้กับทางฝ่ายบ้านเมืองคือ ราชทูตหรือรัฐทูต ทูตบ้านเมืองไปเพ่ือผลประโยชน์ของประเทศชาติ 
ส่วนพระธรรมทูตเป็นทูตแห่งธรรม น าธรรมไปเผยแผ่แก่ประชาชนเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ๘๒ 
ดังนั้น พระธรรมกถึกใช้เฉพาะในวงการพระพุทธศาสนา เป็นผู้สื่อสารพุทธธรรมเผยแผ่ค าสั่งสอนของ
พระพุทธเจ้าให้กว้างออกไป 

บทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาทนั้น 
พระพุทธเจ้าทรงใช้วิธีการเผยแผ่แบบประยุกต์เข้ากับสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์ทาง

                                                           
๗๙พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี ป.ธ.๙ ราชบัณฑิต), ปณิธานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุโรป, 

(บรรยายพิเศษการประชุมสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรปครั้งท่ี๑๐, ๒๕๕๙)  ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙.    
๘๐คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ , 

(กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ที่โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  ๒๕๖๐) หน้า ๑๖-๑๘. 
๘๑พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต),  พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, (กรุงเทพมหานคร: 

โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หน้า ๓๘๒. 
๘๒พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต),  งานพระธรรมทูตในต่างประเทศ, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หน้า ๓๖. 



 
 

๒๘๗ 

สังคมจารีตประเพณีในแต่ละท้องถิ่นที่มีความแตกต่างกัน ทรงใช้อุบายในการเลือกบุคคลที่สอน 
พระพุทธเจ้าทรงมีลีลาการสอน๘๓ รูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าใช้
วิธีการ ประกอบด้วย ๑) วิธีการเข้าหาน าทางศาสนาการเมืองและเศรษฐกิจ ๒) วิธีการปฏิวัติหลักค า
สอนของลัทธิศาสนาดั้งเดิม ๓) วิธีการปฏิรูปค าสอนดั้งเดิม ๔) วิธีการใช้ปาฏิหาริย์ต่างๆ ๕) วิธีปรับตัว
ให้เข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่น ๖) วิธีการเผยแผ่ด้วยบุคลิกภาพ๘๔ การสื่อสารของพระพุทธเจ้าเพ่ือท าให้
ผู้ อ่ืนพ้นจากความทุกข์ พระธรรมทูตจึงควรมีการประยุกต์ด้านการเผยแผ่ด้วยการสื่อสารธรรม     
ธรรมทูตจึงควรมีความเข้าใจในการใช้สื่อ ผลิตสื่อ ธรรมทูตจึงเป็นผู้ก าหนดศิลปะวิธีและเนื้อหาที่จะ
สื่อสาร๘๕ จึงส่งผลต่อพระสาวกผู้เป็นก าลังส าคัญในการเผยแผ่จนเป็นเหตุมหาชนชาวชมพูทวีปเกิด
ความศรัทธาเลื่อมใสและยอมรับนับถือพระรัตนตรัย พระสาวกองค์ส าคัญผู้มีบทบาทโดดเด่นที่ควร
กล่าวถึงประกอบด้วย  

๑) พระอัสสชิเถระ  ท่านเป็นพระสาวกรูปหนึ่งที่คนเห็นแล้วเกิดความศรัทธาเลื่อมใส 
ถึงพร้อมด้วยอิริยาบถเวลาเดินแต่ละย่างก้าวดูเรียบร้อย จนอุปติสสะหรือพระสารีบุตรเห็นกิริยา
อาการของพระอัสสชิเกิดความศรัทธาเลื่อมใสและเกิดแรงบันดาลใจใฝ่ธรรมน ามาซึ่งอัครสาวก ๒ องค์
ในเวลาต่อมาเนื่องจากการเผยแผ่ธรรมของพระอัสสชิด้วยอาจาระอันงดงามและการแสดงธรรม
 ๒) พระสารีบุตรเถระ ท่านมีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในลักษณะให้ค าแนะน าปรึกษา  
สนทนา ตอบปัญหาข้อข้องใจและการแสดงธรรม  เมื่อได้ฟังจากพระพุทธเจ้าแล้วน าไปถ่ายทอดแก่
ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกาและบุคคลทั่วไปให้เข้าใจหลักธรรมอันลึกซึ้งด้วยวิธีการบรรยาย  
อธิบาย ขยายความ เปรียบเทียบ และตอบปัญหาธรรมจนเป็นที่ไว้วางพระหฤทัยของพระพุทธเจ้า    
ท าให้บุคคลทั่วไปศรัทธาเลื่อมใสแล้วหันมานับถือพระพุทธศาสนาท่านได้รับเอตทัคคะว่ามีปัญญามาก 

๓) พระโมคคัลลานเถระ  ท่านเป็นก าลังส าคัญของพระพุทธศาสนา  ช่วยแบ่งเบา
ภารธุระและพุทธด าริต่างๆ ให้ส าเร็จด้วยดี ท่านมีฤทธิ์มีอานุภาพยิ่งกว่าพระสาวกรูปอ่ืน จนได้รับการ
ยกย่องจากพระบรมศาสดาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเอตทัคคะเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางมีฤทธิ์   
ท่านสามารถแสดงฤทธิ์ไปยังภูมิของสัตว์นรกและโลกสวรรค์ชั้นต่าง น าข่าวสารความเป็นอยู่ของสัตว์

                                                           
๘๓พระครูชลธารคุณากร, บทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในอ าเภอเมือง 

จังหวัดชลบุร:ี วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร์มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
๒๕๕๖) หน้า บทคัดย่อ. 

๘๔พระมหาอิศเรศ  ฐิตจิตฺโต, รูปแบบการสื่อสารพุทธธรรมของพระธรรมกถึกเพ่ือการพัฒนาชีวิต
ชาวพุทธในจังหวัดตราด: วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๘) หน้า บทคัดย่อ. 

๘๕ช่อผกา  วิริยานนท,์ศิลปะการสื่อสารของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพ่ือให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ : วิทยานิพนธ์
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๖) หน้า บทคัดย่อ. 



 
 

๒๘๘ 

นรกและของเทพบุตรเทพธิดา มาแจ้งแก่บรรดาญาติและชนทั้งหลายให้ทราบ  ท าให้บรรดาญาติและ
ชนเหล่านั้นพากันละเว้นกรรมชั่วลามก อันจะพาตนไปเสวยผลกรรมในนรก  พากันสร้างบุญกุศลอัน
จะน าตนไปสู่สุคติโลกสวรรค์  พากันละท้ิงลัทธิศาสนาเดิมมาศรัทธาเลื่อมใสพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น   

๔) พระมหากัสสปเถระ  ท่านเป็นแบบอย่างของผู้สันโดษที่ก่อให้เกิดความเลื่อมใสของ
ผู้มีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย  อันเป็นธรรมเนียมของนักบวชที่ควรเป็นแบบอย่างของการปฏิบัติ  
พระมหากัสสปเถระแม้บวชเมื่ออายุมาก ท่านก็ไม่ทอดธุระในพระศาสนามุ่งประพฤติปฏิบัติจนเกิด
ความสมบูรณ์ในไตรสิกขาไปถึงที่จุดหมายคือพระอรหันต์เป็นผู้แตกฉานในองค์ธรรม  อบรมสั่งสอน
ภิกษุทั้งทางตรงและทางอ้อม จนเป็นที่เคารพของหมู่ภิกษุ  ท่านได้เป็นแบบอย่างของผู้ประพฤติดี
ปฏิบัติชอบจนเป็นที่เคารพย าเกรงของเพ่ือนภิกษุ ถือเป็นการสั่งสอนด้วยการปฏิบัติ ท่านได้รับ
เอตทัคคะว่าเป็นผู้ทรงธุดงค์และสรรเสริญคุณแห่งธุดงค์ หลังพุทธปรินิพพานท่านได้รับมอบหมายให้
เป็นประธานรวบรวมค าสอนเรียกว่าการสังคายนาครั้งท่ี๑ เป็นหลักของพระพุทธศาสนาเถรวาทสืบมา
จนปัจจุบัน 

๕) พระอานนท์เถระ ท่านมีบทบาทส าคัญในการเผยแผ่ด้วยการให้ค าแนะน า 
ค าปรึกษา  สนทนาตอบปัญหาและการแสดงธรรม ท่านฟังพระด ารัสของพระพุทธเจ้าแล้วน าไป
ถ่ายทอดหรือเผยแผ่รูปแบบการบรรยาย อธิบาย ขยายความ เปรียบเทียบ และถาม-ตอบ ท่านได้รับ
เอตทัคคะว่าเป็นพหูสูต มีสติ  มีคติ  มีธิติและเป็นอุปัฏฐาก ความเป็นพหูสูตท าให้ท่านได้รับการ
คัดเลือกให้เข้าร่วมการสังคายนาครั้งที่๑ ในฐานะผู้ตอบค าถามพระธรรมน าเสนอพระโอวาทและพระ
ธรรมเทศนาพระพุทธเจ้าต่อที่ประชุมสงฆ์   

๖)พระมหากัจจายนเถระ  ท่ านท าหน้าที่ แทนพระพุทธเจ้ า ในการประกาศ
พระพุทธศาสนาในแคว้นอวันตี ใช้วิธีสันทัสสนา สมาทปนา สมุตเตชนา และสัมปหังสนา พร้อมกับ
รูปแบบการสนทนา การบรรยาย การตอบปัญหา และวางกฎระเบียบ ท่านอธิบายพระพุทธพจน์อย่าง
ละเอียดพิสดาร เหมือนพระพุทธเจ้าทรงแสดงด้วยพระองค์เอง  ท่านได้รับเอตทัคคะว่าเป็นเลิศกว่า
ภิกษุทัง้หลายผู้อธิบายความหมายแห่งธรรมที่พระพุทธองค์ตรัสไว้โดยย่อได้พิสดาร 

๗) พระปุณณมันตานีบุตร ท่านเป็นหลานของพระอัญญาโกณฑัญญะ ได้รับเอตทัคคะ
ว่าเป็นผู้เลิศด้านผู้เป็นธรรมกถึก หรือนักเทศน์  มีวาทะในการแสดงธรรมลึกล้ าด้วยอุปมา ท่านจึงเป็น
พระธรรมกถึก ได้ช่วยพระพุทธเจ้าประกาศพระพุทธศาสนาตลอดชีวิตของท่าน 

ปัญหาและอุปสรรคในการเผยแผ่ธรรมย่อมเกิดขึ้น โดยพระพุทธศาสนาอุบัติขึ้น
ท่ามกลางสังคมอินเดียที่มีความหลากหลายทางความเชื่อในลัทธิต่างๆ พระพุทธเจ้าจึงปฏิรูปสังคม
อินเดียด้วยการเสนอค าสอนหักล้างความเชื่อเดิมของคนอินเดียในเวลานั้น โดยเฉพาะหลักการที่ต่าง
จากศาสนาพราหมณ์อย่างสิ้นเชิง จึงเกิดปัญหาและอุปสรรคในการเผยแผ่ทั้งภายในและจากภายนอก   



 
 

๒๘๙ 

ปัญหาและอุปสรรคภายในประกอบด้วย ๑) ปัญหาการถือวรรณะของพุทธบริษัท  ๒) ปัญหาเรื่องค า
สอนขัดแย้งกัน ๓) ปัญหาเรื่องความสัมพันธ์กับอาจารย์เก่าและปัญหาและอุปสรรคภายนอก
ประกอบด้วย ๑) ถูกต่อต้านจากสังคม  ๒) ถูกต่อต้านจากลัทธิอ่ืน สิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาสมัยพุทธกาล เช่น นางมาคันทิยาผู้มีความอาฆาตพระพุทธเจ้า ปัญหาการโต้วาทะ
จากคนต่างลัทธิ ตลอดถึงสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์เช่น ลมฟ้าอากาศ วิธีด าเนินชีวิตของประชาชน
แต่ละท้องถิ่น อัธยาศัย การศึกษา ความเชื่อ ทัศนคติ จารีต วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น นับเป็น
อุปสรรคต่อการเผยแผ่งานทางพระพุทธศาสนา พระสงฆ์ผู้เผยแผ่ธรรมนอกจากปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
ตามพระธรรมวินัยแล้ว ยังต้องมีความช านาญและมีความสามารถหลายๆ ด้าน  โดยเฉพาะคุณสมบัติ
ของพระสงฆ์หรือผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา๘๖ วิธีการเผยแผ่พุทธธรรมสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าทรงใช้
วิธีการเผยแผ่แบบประยุกต์เข้ากับสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ทางสังคม ทรงใช้
อุบายในการเลือกบุคคลและรอจังหวะและโอกาส๘๗ 

 ในปัจจุบันจึงมีการพัฒนาฝึกอบรมพระธรรมทายาทเป็นการฝึกฝนเพ่ือให้พระภิกษุใน
พระพุทธศาสนาเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการเผยแผ่พระธรรมค าสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ที่ถูกต้องให้กับประชาชน เป็นการพัฒนาบุคลากรในพระพุทธศาสนาให้มีอุดมการณ์ หลักการ       
และวิธีการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็นการบูรณาการในการเผยแผ่ให้กว้างขวางไป น า
หลักธรรมค าสอน เผยแผ่หลักธรรมที่ศึกษาและปฏิบัติอย่างถูกต้องแก่ชาวโลก สงเคราะห์และ
อนุเคราะห์ชาวโลกให้พ้นจากความทุกข์  การฝึกอบรมพระธรรมทายาทเพ่ือการส่งเสริมการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาและสร้างอุดมการณ์ในการท างานพระพุทธศาสนายิ่งขึ้นเป็นผู้มีความแกล้วกล้า
สามารถถ่ายทอดความรู้แก่ผู้อ่ืน เป็นผู้มีศีลาจารวัตรงดงามยิ่งขึ้น พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานัน
ทะภิกขุ) กล่าวไว้ “วงการพระพุทธศาสนาในบ้านเมืองของเรานั้นไม่เจริญเท่าที่ควร พระสงฆ์
ทั้งหลายยังไม่ค่อยจะได้ส านึกในหน้าที่อันตนจะต้องปฏิบัติในสังคม” จึงเป็นมูลเหตุที่ต้องจัดการ
อบรมพระธรรมทายาทเรื่องการเผยแผ่ธรรมของพระสงฆ์ไทยในปัจจุบัน เพราะประชาชนหันหลัง
ให้กับศีลธรรม ไม่น าหลักธรรมะมาปฏิบัติใช้ในชีวิตประจ าวันจึงท าให้เกิดปัญหา หลวงพ่อพุทธทาส
ภิกขุกล่าวไว้ว่า “ศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจะวินาศ”  จึงตั้งชื่อโครงการอบรมพระธรรมทายาท ค าว่า
พระธรรมทายาทแปลว่า ทายาทแห่งธรรมหรือผู้เผยแผ่ธรรมและเป็นการสร้างพระให้ท าหน้าที่ของตน

                                                           
๘๖คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  ประวัติพระพุทธศาสนา, พิมพ์ครั้งที่ 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐),  หน้า  ๔๖-๖๑. 
๘๗พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ ฐิตญาโณ),  พุทธวิธีเผยแผ่พระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร: โรง

พิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐), หน้า ๑๕. 



 
 

๒๙๐ 

เป็นการวางรากฐานการเผยแผ่ทางพระพุทธศาสนา๘๘ จากงานมหกรรมพระธรรมทายาทนักพัฒนา
สร้างเสริมสังคมสุขภาวะซึ่งจัดขึ้น ณ อาคารปัญญานันทานุสรณ์ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ จังหวัด
นนทบุรี จัดโดยภาคีเครือข่าย มีการจัดนิทรรศการพระธรรมทายาทนักพัฒนาสร้างเสริมสังคมสุข
ภาวะอันโดดเด่น พระพรหมวชิรญาณ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กล่าวว่า “พระธรรมทายาทต้องรู้
ศาสตร์สมัยใหม่และพระพุทธศาสนาสู่การเผยแผ่ธรรม” ธรรมทายาทเกิดจากการด าริของหลวงพ่อ
ปัญญานันทะภิกขุ มวลศิษย์ยังมั่นคงและรักษาไว้ซึ่งอุดมการณ์ของหลวงพ่อปัญญานันทะภิกขุ อดีต
งานเผยแผ่พระพุทธศาสนาใช้ค าว่าพระธรรมทูต พระสงฆ์จึงต้องมีการพัฒนาตน พระธรรมทายาทจึง
ต้องรู้ศาสตร์สมัยใหม่โดยมีพระพุทธศาสนาเป็นฐานส าคัญ ธรรมทายาทต้องเดินตามรอยพระพุทธเจ้า
ในการเผยแผ่ธรรม ซึ่งพระพุทธเจ้าวางรากฐานในการเผยแผ่ไว้อย่างชัดเจน พระธรรมทายาทจึงต้อง
ยอมรับการเปลี่ยนแปลง งานสาธารณสงเคราะห์จึงเป็นงานหนึ่งที่ส าคัญในการเผยแผ่ของพระธรรม
ทายาท ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า “จงจาริกไปเพ่ือประโยชน์สุขของมหาชน” ธรรมทายาทจึงปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะ ธรรมทายาทจึงต้องไม่ทิ้งหน้าที่ของตนเอง   

พระปัญญานันทมุนี เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ กล่าวว่า หลวงพ่อปัญญานันทะ
ภิกขุท างานรับใช้พระรัตนตรัยตลอดชีวิต ท างานช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ ด้วยการเริ่มต้นอบรมภิกษุใจ
สิงห์ ด้วยการน าธรรมะสู่ประชาชนเหมือนญาติโดยธรรมของพระพุทธเจ้า ท างานเผยแผ่ถึงชีวิตของ
ประชาชนชน จึงมีการท างานอบรมพระธรรมทายาทจ านวน ๒๐ รุ่น เพ่ือให้พระสงฆ์ออกไปท างาน
เผยแผ่พระพุทธศาสนา พระธรรมทายาทไม่ได้หวังเพ่ือลาภสักการะใดๆ แต่เรามุ่งมั่นทุ่มเทท างานเพ่ือ
พระพุทธศาสนา วัดชลประทานรังสฤษดิ์จึงถือว่าเป็นบ้านของธรรมทายาททุกรูป หลวงพ่อปัญญานัน
ทะลุกขึ้นมาปฏิรูปการเผยแผ่ให้ร่วมสมัย พระธรรมทายาทสืบสานปณิธานหลวงพ่อปัญญานันทะภิกขุ 
ท าให้พระนักเผยแผ่ พระนักพัฒนา พระนักสาธารณสงเคราะห์ร่วมพลังประสานความคิด เพ่ือการ
ท างานพระศาสนาในทุกมิติ การอบรมธรรมทายาทจึงเป็นการสร้างพระให้เป็นนักเผยแผ่ธรรม     
พระครูอมรชัยคุณ ประธานธรรมทายาทกล่าวว่าปัจจุบันเรามีการสร้างธรรมทายาทยุคใหม่ด้วยการ
หลักสูตรพระธรรมทายาทให้เหมาะสมกับบริบทภูมิภาคและสังคมไทย ปัจจุบันมีจึงพระธรรมทายาท
ผ่านการพัฒนาจ านวน ๑, ๘๖๒ รูป จึงได้ถอดบทเรียนพระธรรมทายาทจ านวน ๑๐๖ รูปทั่วประเทศ
ที่ท างานเผยแผ่ที่เป็นรูปธรรมอย่างประจักษ์เป็นพระธรรมทายาทต้นแบบจากทั่วประเทศ เพ่ือเป็น
ก าลังใจและเป็นต้นแบบพระธรรมทายาทรุ่นใหม่ในการพัฒนางานเผยแผ่ต่อไป ในฐานะวิทยากร
ธรรมะโอดีมองว่าสิ่งที่ท าให้ธรรมทายาทยืนหยัดมายาวนานถึงปัจจุบันเพราะความมีอุดมการณ์อัน
แน่วแน่ของพระธรรมทายาทในการท างานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ธรรมทายาทมีการพัฒนาหลักสูตร

                                                           
๘๘มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ภาวะผู้น าแนวพุทธในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ

พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทะ ภิกขุ), (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
๒๕๖๐), หน้า ๓๘-๔๐. 



 
 

๒๙๑ 

และอบรมพระธรรมทายาทรุ่นใหม่ ๕ ภูมิภาค มีการท าหลักสูตรพระธรรมทายาทด้วยการผ่าน
งานวิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตรให้มีความเหมาะสมในสังคมไทย  ดังนั้น ธรรมทายาทแห่งธรรมจึงเดิน
ตามรอยหลวงพ่อปัญญานันทะและยึดมั่นอุดมการณ์ของพระพุทธเจ้า ในฐานะที่เป็นนักเผยแผ่รุ่นใหม่
ซ่ึงเดินตามรอยครูบาอาจารย์จงึเห็นอุดมการณ์ หลกัการ และวธิกีารในการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา๘๙ 

โดยโครงการอบรมพระธรรมทายาทเพ่ือสร้างพระธรรมทูตยุคใหม่ซึ่งเริ่มเมื่อพ.ศ.๒๕๒๔ 

โดยรับพระสงฆ์จบนักธรรมโทเป็นอย่างต่ ามาฝึกการเผยแผ่หลักสูตรแบ่งออกเป็น ๒ ช่วง คือ ช่วง

วิชาการและช่วงภาคสนาม เพราะเห็นว่าพระสงฆ์เป็นหนึ่งในพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของ

พุทธศาสนิกชน หน้าที่หลักคือ ศึกษาค าสอนจนเข้าใจแล้วสอนให้ผู้อ่ืนรู้ตามเน้นให้พระสงฆ์เป็นรับ

มรดกธรรม พระสงฆ์ด ารงอยู่ในฐานะเป็นที่เคารพสักการะ จึงท าให้อายุพระพุทธศาสนายืนยาว 

โครงการธรรมทายาจึงมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้พระสงฆ์ศึกษาพระพุทธศาสนาให้เข้าใจแจ่มแจ้งแล้วน า

หลักธรรมที่ศึกษาและปฏิบัติอย่างถูกต้องแก่ชาวโลกด้วยการสงเคราะห์และอนุเคราะห์แก่ชาวโลกให้

พ้นทุกข์ จึงมีการฝึกอบรมพระสงฆ์ให้เป็นธรรมทายาทที่สมบูรณ์ ด้านกลุ่มสังฆพัฒนาด้านการเผยแผ่

ในยุคปัจจุบัน ซึ่งพระสงฆ์มีหน้าที่หลักในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่สังคม สมัยก่อนพระพุทธศาสนา

กับสังคมมีรูปแบบความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น เช่น วัดเป็นสถานที่แก้ไขปัญหาความขัดแย้งของคนใน

ชุมชน พระสงฆ์เป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และพระสงฆ์ท าหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา

ให้ข้อคิดค าสอนเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจ พระสงฆ์ท่ีมีบทบาทในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุค

ปัจจุบัน ประกอบด้วย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(ประยุทธ์ ปยุตฺโต) พระพรหมบัณฑิต ศ.ดร.(ประยูร  

ธมฺมจิตฺโต)  พระเทพปฏิภาณวาที (สุนทร ญาณสุนฺทโร)  พระราชญาณกวี (สุวิทย์ ปิยวิชฺโช)         

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส  พระมหาวุฒิชัย  วชิรเมธี  พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล  พระมหาสมปอง  

ตาลปุตโต และแม่ชีศันสนีย์  เสถียรสุต  ซึ่งการพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจะต้องประกอบด้วย

หลักการ ๓ อุดมการณ์ ๔ วิธีการ ๖ และยึดนโยบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามแนวทางของพระ

พรหมบัณฑิตประกอบด้วย ตกปลานอกบ้าน ประสานสิบทิศ ผูกมิตรทั่วหล้า บริหารปัญญา สาริกา

ป้อนเหยื่อ อันเป็นนโยบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนา๙๐  รวมถึงงานสมัชชาการเผยแผ่

                                                           
๘๙พระพรหมวชิรญาณ, มหกรรมพระธรรมทายาทนักพัฒนาสร้างเสริมสังคมสุขภาวะ, (พระธรรม

ทายาทกับบทบาทงานสาธารณสงเคราะห์ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ นนทบุรี, ๒๕๖๑),  ๑๗  กรกฎาคม ๒๕๖๑. 
๙๐พระมหาประสาน  อนุวตฺโต, การพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมประจ า

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา: วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๘) หน้า บทคัดย่อ. 



 
 

๒๙๒ 

พระพุทธศาสนาแห่งชาติครั้งที่ ๑ มีข้อสรุปว่า การเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้องยึด “อนูปวาโท อนูปฆา

โต ระวังการสื่อสารไปโจมตีใครหรือท าร้ายใคร”๙๑   จึงมองว่า“พระพุทธศาสนาเป็นทุนการพัฒนา

ประเทศด้วยสร้างฐานกว้างและแข็งแรงสู่ความเข้มแข็งของสังคม” ภายใต้หัวข้อ “พระธรรมทายาท

กับความมั่นคงของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย” โดยพระพุทธศาสนาเป็นทุนอันยิ่งใหญ่ในการ

พัฒนาประเทศ อันมีหลักธรรมของพระพุทธเจ้าอันมีคุณค่ามหาศาล จึงถือว่าพระพุทธศาสนาเป็นทุน

อันยิ่งใหญ่ เริ่มจากความม่ันคง ซึ่งพระพุทธศาสนามีความเป็นผลอะไรจะมั่นคงจะต้องมีฐานกว้างและ

แข็งแรง เราต้องสร้างจากฐาน ไม่มีใครสร้างเจดีย์จากยอด ฐานแคบจะไม่มีความมั่งคง ประเทศไทย

เรามักจะพัฒนายอดแต่เราลืมพัฒนาฐาน เช่น การศึกษา เราต้องพัฒนาฐาน เราวัดการศึกษาจากวิชา

ซึ่งความจริงต้องวัดจากชีวิต อะไรจะมั่นคงต้องท าฐานให้กว้างและแข็งแรง  ซึ่งหลักธรรมมีอยู่แล้วตาม

ธรรมชาติ พระตถาคตจะอุบัติหรือไม่อุบัติ เพียงพระพุทธเจ้าค้นพบ พิสูจน์  พระธรรมทายาทจึงน า

หลักธรรมไปท าให้ฐานประเทศไทยแข็งแรงฐานของประเทศคือ ชุมชนท้องถิ่นมากถึง ๘๐,๐๐๐ 

หมู่บ้าน เราจึงต้อง “ออกแบบการท างาน”เพ่ือสร้างพระเจดีย์ธรรมของพระธรรมทายาท เพราะหัวใจ

ของประเทศคือ “สังคมสันติสุขการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขสมดุล” การพัฒนาแบบบูรณาการจะต้อง

พัฒนา “ด้านเศรษฐกิจ ด้านจิตใจ ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรม ด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา และด้าน

ประชาธิปไตย” ปัจจุบันเราพัฒนา “แบบแยกส่วน”เช่น การศึกษาแยกจากชีวิต แต่ความจริง ชีวิตกับ

การศึกษาต้องเป็นเรื่องเดียวกัน เราจึงต้องพัฒนาแบบบูรณาการ เศรษฐกิจต้องพัฒนาสัมมาชีพให้

ผู้คนในสังคม ถ้าคนไม่มีสัมมาชีพบ้านเมืองก็วุ่นวาย ภาครัฐจึงต้องสร้างสัมมาชีพ ซึ่งมีพระธรรม

ทายาทหลายรูปส่งเสริมด้านสัมมาชีพ ผ่านหลักการร่วมคิดร่วมท า “สังคมทางดิ่งถือว่าเป็นสังคม

อ่อนแอ” ด้วยการใช้อ านาจสั่งการเท่านั้น สังคมตัวใครตัวมัน  แต่สังคมเข้มแข็งมีการรวมตัวกันใช้อป

ริหานิยธรรมเป็นฐานเพ่ือร่วมคิดร่วมท า จะเห็นว่า “ธรรมะเพ่ือชุมชนเข้มแข็งคืออปริหานิยธรรม

บทบาทพระธรรมทายาทเป็นผู้น าตามประเด็นถนัด เช่น การสร้างสัมมาชีพ กองทุนสัจจะออมทรัพย์

และสอดแทรกหลักธรรมในการพัฒนา เช่น เศรษฐกิจพอเพียง อันมีฐานมาจากพระพุทธศาสนา    

ด้วยการไม่โลภ ไม่ประมาทพระสงฆ์จึงสอนให้คนในชุมชนเจริญสติ ภาวนา เราจึงต้องท างานเป็นภาคี

กับองค์กรอื่นๆ เช่น สสส. มีการส่งเสริมวัดให้มีคลีนิกคลายทุกข์สร้างทุกข์ ด้วยการประยุกต์หลักธรรม

แก้ทุกข์ในบริบทของคนในปัจจุบัน  พระธรรมทายาทควรใช้หลักธรรมให้ตรงกับความทุกข์ พระธรรม

                                                           
๙๑สมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, การเสวนาการขับเคลื่อนพลังบวรสู่ความเข้มแข็งของ

สังคม, (มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยและองค์กรภาคีเครือข่าย, ๒๕๕๙)  ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 



 
 

๒๙๓ 

ทายาทไม่ควรใช้การบรรยายธรรมเท่านั้น เพราะจะเหมือนหมอบรรยายวิชาแพทย์ให้คนไข้ฟัง       

ซึ่งแก้ไม่ตรงจุด พระธรรมทายาทจึงต้องเข้าใจความทุกข์ของประชาชน  สื่อสารเรื่องการแก้ความทุกข์

ของประชาชน จัดสมัชชาพระสงฆ์กับการพัฒนามีการแลกเปลี่ยนกันจึงสรุปด้วยสามเหลี่ยม         

อันประกอบด้วย“ภาคีพระสงฆ์” ใช้“หลักธรรมพระพุทธศาสนา”ท าให้ “ชุมชนท้องถิ่นมีความ

เข้มแข็ง” น าไปสู่การเกิดปัญญาชนชาวพุทธ ท่าน ศ.นพ.ประเวศ  วะสี สะท้อนให้เห็นว่าจะท าให้

อะไรมั่นคงเราต้องสร้างฐานกว้างและมีความแข็งแรง การรวมตัวกันท าจะท าให้ชุมชนเข้มแข็งด้วยการ

ใช้หลักอปริหานิยธรรมทางพระพุทธศาสนา๙๒  

สรุปว่า พระวิทยากรต้นแบบตามแนวทางพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นพระธรรมทูต สมณทูต 
หรือ พระธรรมกถึก ผู้มีหน้าที่ส าคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามแนวทางของพระพุทธเจ้า     
สมัยพระพุทธกาลมีพระธรรมทูตเป็นต้นแบบชัดเจนในการท าหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยยึด
หลักการ อุดมการณ์ และวิธีการตามแนวทางของโอวาทปาติโมกข์ ท าให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ประสบความส าเร็จมาก ถึงแม้จะมีปัญหาอุปสรรคเป็นจ านวนมากแต่เหล่าพระสงฆ์สาวกมีความยึดใน
หลักการ อุดมการณ์ และวิธีการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา จึงท าให้พระพุทธศาสนามาถึงยุค
ปัจจุบันท าให้มีการเผยแผ่ค าสอนที่ประยุกต์ให้เหมาะสมกับสังคมไทยในรูปแบบต่างๆ มีการอบรม
พระธรรมทายาทเพ่ือสร้างอุดมการณ์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา สร้างให้พระสงฆ์ยุคใหม่มีการเผย
แผ่ธรรมด้วย“ธรรมะสะอาด ฉลาดประยุกต์ ” เพ่ือสื่อสารธรรมให้ผู้คนเข้าถึงค าสอนของพระพุทธเจ้า
เริ่มต้นจากง่ายในการสื่อสารธรรม โดยพระธรรมทูตจะมีการพัฒนาตนเองให้สมบูรณ์แบบด้วย      
คันถธุระและวิปัสสนาธุระแล้วน าค าสอนของพระพุทธเจ้าออกไปสู่สังคมให้เกิดสันติสุขต่อไป 

 

 

๓.๒ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับพุทธสันติวิธี 
 

๓.๒.๑  ความหมายและความส าคัญของพุทธสันติวิธี 
จากการรายงานดัชนีสันติภาพโลกหรือ ๒๐๑๘ Global Peace Index รายงานดังกล่าว

จัดท าโดยสถาบันเศรษฐศาสตร์และสันติภาพแห่งชาติ (IEP) ซึ่งเป็นหน่วยงานวิเคราะห์ข้อมูล หรือ 
ธิงก์แทงก์ระดับโลก มีส านักงานใหญ่อยู่ในนครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย การจัดอันดับได้น าตัวชี้วัด
หลักเรียกว่า ดัชนีสันภาพโลก(GPI) เป็นตัวแปรหลัก ๓ ปัจจัย ประกอบด้วย ๑) ระดับความปลอดภัย
และความมั่นคงในสังคม ๒) ระดับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นทั้งในและนอกประเทศ ๓) ระดับการเกิด

                                                           
๙๒ประเวศ วะสี, มหกรรมพระธรรมทายาทนักพัฒนาสร้างเสริมสังคมสุขภาวะ, (พระธรรมทายาทกับ

ความมั่นคงพระพุทธศาสนาในประเทศไทย วัดชลประทานรังสฤษฏ์  นนทบุรี, ๒๕๖๑), ๑๗   กรกฎาคม ๒๕๖๑. 
 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Global-Peace-Index-2018-2.pdf


 
 

๒๙๔ 

สงคราม ในปี ๒๕๖๑ นี้ ไอซ์แลนด์เป็นประเทศที่มีความสงบและสันติภาพมากที่สุด ส่วนกลุ่มชาติ
อาเซียนสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีสันติภาพอันดับหนึ่งในกลุ่มอาเซียน ส าหรับประเทศไทยถูกจัดว่าเป็น
ประเทศที่มีความสงบและสันติภาพอันดับที่ ๑๑๓ ของโลกจาก ๑๖๓ ประเทศในการจัดอันดับ
ประเทศที่มีความสงบสุขมากที่สุดในโลก๙๓ สอดรับการประชุมสันติภาพโลก ณ ประเทศสวีเดน 
ภายใต้หัวข้อ“The Human Development for Sustainable Peace”กล่าวว่า การประชุม
สันติภาพโลกเป็นการเปิดพ้ืนที่ให้คนกลุ่มหนึ่งในโลกได้มี พ้ืนที่ ในการพูดคุยด้านสันติภาพ๙๔         
สันติศึกษาจึงเป็นการตอบโจทย์สันติภาพระดับโลกดั่งเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้น สันติภาพจึง
เป็นเครื่องมือสากลของคนทั้งโลกในการอยู่ร่วมกันจึงเกิดภาพประวัติศาสตร์ระหว่างผู้น าเกาหลีเหนือ
และผู้น าสหรัฐอเมริกาจับมือกันภายใต้ของสันติภาพ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ในฐานะผู้อ านวยการ
หลักสูตรสันติศึกษาและนักวิชาการด้านพระพุทธศาสนา มหาจุฬาฯ ได้วิเคราะห์ว่า สันติภาพไม่ใช่
ค าพูดที่สวยหรู สันติภาพไม่ใช่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้  ข้อมูลเชิงประจักษ์เกิดขึ้น ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา 
การพบกันของผู้น าเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ จนเป็นที่มาของการพบกัน ของประธานาธิบดี โดนัล 
ทรัมป์ และนายกรัฐมนตรี คอม จอง อึน ทั้งที่ในช่วงที่ผ่านมา ทั้งคู่ท้าทายกันทางวาจาอย่างรุนแรง
และมีท่าทีมาโดยตลอด มาบัดนี้ทั้งคู่ได้ยืนจับมือบนแผ่นดินของสิงคโปร์ 

ตัวละครส าคัญที่เข้ามาท าหน้าที่เป็นคนกลางในลักษณะผู้คอยเชื่อมสมาน(Officers)    
ในครั้งนี้เริ่มจากประธานาธิบดี สี จิ้น ผิง ที่ใช้โอกาสการพบกับผู้น าทั้งสองที่ประเทศจีน ก่อนที่จะ
ผลักดันให้เกาหลีสองพ่ีน้องได้พบกัน จวบจนมาถึงการรับไม้ต่อของนายกรัฐมนตรีชาวสิงค์โปร์นาม   
ลี เซียน ลุง จะเห็นว่า คนกลางในลักษณะนี้จะคอยท าหน้าที่ในสร้างเวทีคอยจัดเตรียมความพร้อม 
เพ่ืออ านวยความสะดวก(Facilitator)ให้ผู้น าทั้งสองได้เล่นตามบทบาท และมีอิสระในการพูดคุย 
ปรึกษาหารือเพ่ือออกจากกับดักร่วมกัน สันติภาพจึงเป็นโอกาสที่ส าคัญในการชักน าให้คาบสมุทร
เกาหลีมีความชุ่มเย็นและไม่หวาดระแวงระหว่างกันและกันทั้งสองประเทศเอง รวมไปถึงผู้สนับสนุน
หลักอย่างเป็นทางการจากสองค่าย คือ จีน รัสเซีย และสหรัฐอเมริกาแน่นอนที่สุด คือ โอกาสที่โลกใบ
นี้ จะมีความร่วมเย็นไม่ตกอยู่ภายใต้ความตึงเครียดจากการการเผชิญหน้ากันของผู้น าที่มีอ านาจใน
การตัดสินใจเพ่ือพาโลกเข้าสู่สงครามและความรุนแรง  สร้างภาพลักษณ์ในเชิงบวกอย่างมาก        
โดยสิงคโปร์น าโดยนายกรัฐมนตรี ลี เซียน ลุง ที่เข้ามาเล่นบทบาทในการจัดเตรียมสถานที่และ
บรรยากาศต่างๆ เพื่อให้ประธานาธิบดี ทรัมป์ และประธานาธิบดี คิม จอง อึน ได้พบปะพูดคุยร่วมกัน 
สิงคโปร์เป็นประเทศเล็กขนาดใกล้เคียงกับเกาะภูเก็ต แต่กลับมีศักยภาพและพลังอย่างล้นเหลือในการ

                                                           
๙๓หนังสือพิมพ์ข่าวสด : ดัชนีวัดสันติภาพโลก, https://www.khaosod.co.th/around-the-

world-news/news_ 1193381,  (ข่าวรอบโลก), ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑. 
๙๔การประชุมสันติภาพโลก, Stockholm World Peace International Conference, (The 

Human Development for Sustainable Peace),  ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑. 



 
 

๒๙๕ 

ใช้ค าว่าสันติภาพเปิดพ้ืนที่ให้เกิดการพูดคุยสันติภาพ (Peace Talk) จนน าไปสู่การลงนามความ
ร่วมมือระหว่างผู้น าสองท่าน บทบาทลักษณะนี้ประเทศไทยได้เคยท าหน้าที่มาก่อน ทั้งการเจรจาเขมร
สามฝ่าย และการพูดคุยสันติภาพระหว่างฝ่ายสิงหลกับทมิฬของประเทศศรีลังกา 

สันติภาพจึงไม่ใช่ค าที่จะน ามาเยาะเย้ยถากถางว่า “พวกโลกสวย” หรือ “พวกดีแต่
พูด”รวมไปถึงการตอกย้ าว่า“สันติภาพเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้”สรุปแล้วไม่มีอะไรในโลกนี้ ที่เป็นไปไม่ได้
ขอเพียงแต่ว่า “ผู้น าอย่าใช้อ านาจเข้าไปกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือซ้ าเติมบรรยากาศให้เกิด
ความตึงเครียด”เพราะถ้าทรัมป์ถือดีว่าตัวเองมีอ านาจมากกว่าเกาหลีเหนือ บรรยากาศจะไม่เกิดขึ้น 
เพราะอ านาจที่เกิดจากปรมาณู รถถัง หรือกระบอกปืน ไม่ได้หมายความว่า เป็นกุญแจไขไปสู่การอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุขเสมอไป การสร้างเวทีเพ่ือหาโอกาสพบปะ พูดคุย ทั้งโดยตรง และโดยอ้อมดังที่
เห็นนั้น คือ แบบอย่าง (Role Model) ส าคัญที่จะท าให้ผู้น าทางการเมืองทั่วโลกได้ใช้เป็นแนวทางใน
การสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขสืบไป๙๕ ดังนั้น จากการ
วิเคราะห์ของผู้วิจัยมองว่าสันติภาพเกิดขึ้นได้แน่นอนแต่ต้องใช้เวลานานกว่าจะเกิดขึ้นได้ แต่มีความ
คุ้มค่ากับการรอคอยกับสิ่งที่เกิดขึ้นท าให้มวลมนุษยชาติทั้งปวงมีความสุขและความหวังว่าโลกจะเกิด
สันติสุข จึงต้องอาศัยคนกลางที่มีความไว้วางใจในการเจรจา บทบาทของการเจรจาจึงส าคัญยิ่ง 
สะท้อนให้เห็นว่าหลักสูตรสันติศึกษาสามารถตอบโจทย์การสร้างสันติภาพโลกได้ เพราะเป็นการศึกษา
การสร้างสันติภาพนอกและการสร้างสันติภาพภายในตามแนวทางของพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นการสร้าง
สันติภาพในยุคปัจจุบัน   

สันติศึกษาจึงเป็นทางรอดของมนุษยชาติที่ชาวโลกต้องหันมาใส่ใจศึกษาเพ่ือน าไปพัฒนา
ชีวิตและสังคม สันติศึกษาเกิดจากสองศัพท์คือค าว่า สันติ และ ศึกษา ซึ่งเป้าหมายส าคัญที่
พระพุทธเจ้าเพียรพยายามค้นพบคือ“ความสุขแท้”ภายใต้ค าว่า“สุขอ่ืนยิ่งกว่าสันติไม่มี”หมายความ
ว่า ในบรรดาความสุขท่ีพระองค์มุ่งแสวงหามาตลอดชีวิตนั้น ไม่มีความสุขอ่ืนใดจะยิ่งไปกว่าสันติสุข๙๖  
สันติภาพจึงเป็นภาวะที่ไม่มีความขัดแย้ง ไม่มีความรุนแรง ไม่มีสงครามแต่มีภาวะแห่งความสามัคคีมี
ความยุติธรรม เจ ที ซันเอร์แลนด์ กล่าวไว้ว่า “ตลอดระยะเวลาในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาสอง
เรื่องสันติภาพอย่างจริงจัง”ทุกศาสนาทุกต้องท าความเข้าใจ ๔ ค าอย่างลึกซึ้ง คือ “ความขัดแย้ง 
ความรุนแรง สันติภาพ สันติวิธี”๙๗ สาเหตุของความขัดแย้ง รบราฆ่าฟันและสงครามที่ท าให้มี

                                                           
๙๕พระมหาหรรษา  ธมฺมหาโส, เสนอมุมมองวิชาการด้านสันติภาพระดับโลกผ่านการสื่อสารทาง

เฟชบุ๊ค,(ประวัติศาสตร์การสร้างสันติภาพระดับโลกระหว่างสหรัฐอเมริกากับเกาหลีเหนือ) ๑๕  มิถุนายน ๒๕๖๑. 
๙๖วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, พุทธวิถีสูสันติภาพโลก:The Buddhist Path to World 

Peace,(นนทบุรี:พิมพ์ที่บริษัท ปัญญฉัตร์ บุ๊คส์ บายดิ้ง จ ากัด,๒๕๕๙) หน้า ๒-๙. 
๙๗หลักสูตรสันติศึกษา มจร, งานสันติภาพสากล: ลมหายใจแห่งสันติภาพ: จากแนวคิดสันติภาพสู่

วิถีแห่งการปฏิบัต,ิ (กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ที่โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙) หน้า ๗-๘. 



 
 

๒๙๖ 

สันติภาพตลอดมาทุกยุคทุกสมัยมี ๓ ประการคือ อยากได้ อยากใหญ่ ใจแคบ หรือตัณหา มานะ ทิฐิ 
ซึ่งจะต้องแก้ด้วยมาตรการทางสังคมและด้วยวิธีการต่างๆที่เป็นหนทางสู่สันติภาพ ๙๘ ในมิติของ
ตะวันตกคริสโตเฟอร์ มัวร์ ได้แบ่งลักษณะความขัดแย้งออกเป็น ๕ ประเภท คือ ๑) ความขัดแย้งด้าน
ข้อมูล (Data Conflict) ๒) ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ (Interest Conflict) ๓) ความขัดแย้งด้าน
โครงสร้าง (Structure Conflict) ๔) ความขัดแย้งด้านความสัมพันธ์ (Relationship Conflict)      
๕) ความขัดแย้งด้านค่านิยม (Values Conflict)๙๙ ท าให้จตุสมดมภ์ของการศึกษา (Four Pillars of 
Education) เน้นการศึกษาเพ่ือพัฒนาเรียนรู้จะอยู่ร่วมกัน (Learning to live  together)เพราะโลก
ในศตวรรษท่ี๒๑ จะมีความขัดแย้งที่ลงเอยด้วยความรุนแรงเพราะสาเหตุ ๓ ประการคือ ๑) แก้ปัญหา
ความขัดแย้งด้วยการพลีชีพ ๒) มีการแข่งขันกันสูงเยาวชนถูกกระตุ้นให้เรียนแข่งขันเพ่ือเอาชนะ    
๓) สื่อมวลชนได้เชื่อมโลกทั้งใบเข้าด้วยกันโดยการรายงานข่าวให้คนทั้งโลกสามารถรับรู้ข้อมูลความ
รุนแรงพร้อมกัน๑๐๐ 

โลกปัจจุบันจึงต้องมีเครื่องมือมีรูปแบบการจัดการความขัดแย้งตามแนวทางสันติวิธี 
เพราะความขัดแย้งเป็นสิ่งที่แสดงถึงความไม่ลงรอยและการปะทะกันระหว่างความคิด ความเชื่อ 
ความต้องการ ผลประโยชน์ ท าให้เกิดสภาพที่ไม่ลงรอยกันการใช้แนวทางของสันติวิธีสามารถน าไปสู่
สันติภาพได้แต่ต้องอาศัยเครื่องมือในการจัดการความขัดแย้ง ๙ รูปแบบ ประกอบด้วย ๑)การเจรจา
ไกล่เกลี่ยคนกลาง  ๒)การเจรจาต่อรอง ๓)การใช้อนุญาโตตุลาการ ๔)กระบวนการนิติบัญญัติ ๕)การ
สานเสวนา ๖)การเจรจาไกล่เกลี่ยข้ามวัฒนธรรม ๗)การไต่สวน ๘)ไม่ให้ความร่วมมือ ๙)อารยะขัดขืน 
ดังนั้น สันติวิธีจึงหมายถึงการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งหรือการตอบโต้สถานการณ์หนึ่งๆโดยไม่ใช้
ความรุนแรงต่อคู่กรณี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการประทุษร้ายต่อร่างกายและชีวิต สันติวิธีจึงเป็นวิธีที่
กลุ่มบุคคลหรือมวลชนใช้ต่อสู้เพ่ือให้ได้มาในสิ่งที่ตนปรารถนา เพ่ือให้รัฐหรือผู้มีอ านาจเปลี่ยนแปลง
นโยบายหรือพฤติกรรม เช่น การจัดชุมชนหยุดงานประท้วง การคว่ าบาตรทางด้านเศรษฐกิจ  การดื้อ
แพ่ง เป็นต้น สันติวิธียังสะท้อนถึงการเป็นยุทธศาสตร์ในการจัดการความขัดแย้งโดยไม่เบียดเบียน
สิ่งแวดล้อม บุคคลอ่ืน และสัตว์ต่างๆ๑๐๑ ถึงแม้อีกมุมหนึ่งจะมองว่าสันติวิธีคือการป้องกันตนเองตาม

                                                           
๙๘มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, สารนิพนธ์พุทธศาสตร์บัณฑิต, (กรุงเทพมหานคร: 

พิมพ์ที่โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑)  หน้า ๑๕๖. 
๙๙Christopher W. Moore, Practical Strategies for Resolving Conflict, 4th ed. (San 

Francisco, CA: Jossey-Bass, 2014), P.39-42. 
๑๐๐พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตโต ป.ธ.๙), การศึกษาเพ่ือสันติสุขของสังคมไทย ,

(กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ที่ หจก.สามลดา ๒๕๕๔) หน้า ๑๑๔-๑๑๕. 
๑๐๑บุษบง ชัยเจริญวัฒนะและเหมือนขวัญ เรณุมาศ,  สันติวิธ:ี การจัดการความขัดแย้งตามแนวทาง

สันติวิธ,ี (กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ที่บริษัทแดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จ ากัด, ๒๕๖๐) หน้า ๑-๑๔. 



 
 

๒๙๗ 

แนวคิดของ ยอร์จ วิชิงตัน ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกา กล่าวไว้ว่า “To be prepared 
for war is one of the most effectual means of preserving peace: การเตรียมตัวเพ่ือ
สงครามเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพวิธีหนึ่งในการรักษาสันติภาพ ซึ่งสันติภาพกับสงครามความขัดแย้งไม่
น่าจะไปด้วยกันได้” พระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ ๖ ว่า “แม้หวังตั้งสงบ จงเตรียมรบให้พร้อมสรรพ 
ศัตรูกล้ามาประจัญ จักอาจสู้ริปูสลาย”เพียงแสดงให้เห็นว่าเป็นความเข้มแข็งในยุคนั้นโดยมุ่งไม่ให้ใคร
รุกราน๑๐๒ 

พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่า พึงศึกษาเรื่องสันติ  สันติในความหมายอย่างสูงหรือใน
ความหมายของพระพุทธองค์หมายถึง พระนิพพาน ฉะนั้น สันติศึกษาถ้ากล่าวโดยสูงสุดหมายถึง
การศึกษาว่า ท าอย่างไรเราถึงจะบรรลุถึงสันติภาพ อันได้แก่ พระนิพพาน มีพระพุทธวจนะตรัสไว้ว่า  
นตฺถิ สนฺติ ปร  สุข   แปลว่า ไม่มีสุขใดยิ่งไปกว่าสันติสุข  ค าว่าสันติในพุทธวจนะหมายถึง          
พระนิพพาน ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนา  “สันติศึกษาจึงหมายความว่า  การศึกษา
เรื่องแนวทางในการบรรลุถึงสันติภาพหมายถึงพระนิพพาน” วิธีการเข้าถึงสันติภาพคือ “การ
ปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์๘ เพราะหนทางไปสู่สันติภาพ” แต่ในโลกของความเป็นจริงมีสันติภาพ
หลายรูปแบบที่เราควรจะศึกษาและควรพัฒนาให้เกิดขึ้นความหมายที่กว้างสันติภาพจะมี ๒ 
ความหมาย คือ ๑) สันติภาพภายใน หมายถึง  สันติที่อยู่ในเนื้อในตัวของเราหรือสันติในเรือนใจของ
เรา ๒) สันติภาพภายนอก หมายถึง สันติภาพในครอบครัว สันติภาพในการด ารงชีวิต  สันติภาพทาง
สังคม สันติภาพในองค์กร  สันติภาพทางเศรษฐกิจและสันติภาพระหว่างประเทศ  สันติภาพอย่างแคบ
หมายถึงสันติภาพส่วนบุคคลและสันติภาพอย่างกว้าง คือ สันติภาพทางองค์กร  สังคม เศรษฐกิจ 
ประเทศและโลก 

สันติศึกษาต้องนิยามให้ชัดว่าสันติศึกษาในความหมายที่๑ หมายถึงสันติภาพอย่าง
สูงสุด สอดคล้องตามแนวที่พุทธองค์ทรงสอนไว้ว่า สันติศึกษาหมายถึง การศึกษาเพื่อบรรลุถึงสันติ 
คือพระนิพพาน วิธีการคือปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์ ๘ และสันติศึกษาในความหมายที่๒ 
หมายถึง การศึกษาเพื่อให้เกิดสันติขึ้นมาในชีวิต สังคม เศรษฐกิจ และประเทศชาติบ้านเมือง    
เป็นความหมายอย่างกว้างมากแล้วเราจะท าอย่างไรให้เกิดสันติแก่ชีวิต ในสังคม เศรษฐกิจ 
ประเทศชาติบ้านเมือง ตามหลักพระพุทธศาสนาคือต้องช่วยกันสร้างเงื่อนไข ช่วยกันสร้างเหตุปัจจัย
ให้พรั่งพร้อม จะท าให้สันติภาพทางครอบครัว ทางสังคม ทางเศรษฐกิจ และประเทศชาติ มีหลักธรรม
สร้างสันติภาพ เช่น หัวใจเศรษฐี ประกอบด้วยขยันหา รักษาดี  มีกัลยาณมิตร ใช้ชีวิตอย่างสมดุล   

                                                           
๑๐๒วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์  มจร ,  พระพุทธศาสนากับความสมานฉันท์แห่งชาติ , 

(กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ที่โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖)  หน้า ๑๖-๑๗. 



 
 

๒๙๘ 

เป็นการสร้างเนื้อสร้างตัวท าให้มีสันติภาพในชีวิต๑๐๓ แต่สันติภาพที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องมากคือ
สันติภายใน (อัชฌัติกสันติภาพ หรือ Inner peace) ตามพระพุทธพจน์ว่า“นตฺถิ  สนฺติปร  สุข  
แปลว่า ไม่มีสุขใด ยิ่งไปกว่าสันติสุข” ความสุขที่เกิดจากสันติภาพภายในคือพระนิพพานเป็นยอด
แห่งความสุข ในฐานะนิพพานเป็นภาวะแห่งความสงบ ความสุขอ่ืนใดยิ่งกว่าความสงบอันเกิดจาก
นิพพานไม่มี ถ้าบุคคลไม่บรรลุนิพพาน ยากจะไม่สันติภาพถาวร “ผู้บรรลุนิพานเป็นผู้มีสันติภาพ
ถาวร:Perpetual peace” สันติภาพถาวรเกิดจากภาวะปลอดสงคราม ตราบใดจิตยังมีความโลภ 
ความโกรธ ความหลงย่อมเป็นเชื้อแห่งความขัดแย้งเป็นเชื้อแห่งสงคราม๑๐๔  จึงควรมาสร้างสันติภาพ
เริ่มจากภายในใจของตนเอง  

สันติในความหมายของพระพุทธศาสนา ค าว่า “สันติ” แปลว่าความสงบ โดยมุ่งเน้น
สันติภายในและสันติภายนอก โดยสันติมี ๒ ความหมาย ประกอบด้วย ๑) สันติในความหมายของ
นิพพาน โดยมีพุทธพจน์รับรองว่า “นตฺถิ สนฺติ ปร  สุข  แปลว่า สุขอ่ืนยิ่งกว่าสันติไม่มี” ค าว่าสันติใน
บริบทของนิพพานมาจากพุทธพจน์ที่สอดคล้องว่า “นิพฺพาน  ปรม  สุข  แปลว่า นิพพานเป็นสุขอย่าง
ยิ่ง” สันติกับนิพานจึงเป็นเรื่องเดียวกัน พระพุทธเจ้าตรัสว่า “สนฺติเมว โข สิกฺเขยฺย แปลว่า พึงศึกษา
สันติเท่านั้น”และตรัสถึงสันติว่า “เธอทั้งหลายจงหมั่นศึกษาเพ่ือสันติเถิด เธอจงเพ่ิมพูนทางแห่งสันติ
เท่านั้น และพึงละอามิสมุ่งสันติเถิด”๒) สันติในความหมายของความสงบ  ตามพระบาลีว่า กิเลส 
สมโต สนฺติ แปลว่า ที่ชื่อสันติเพราะความสงบแห่งกิเลส พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า “ผู้ที่มีกายวาจาใจสงบ
เราเรียกว่าผู้ไปสงบ หมายถึง ผู้สิ้นกิเลส” สันติจึงหมายถึงนิพพานหรือความสงบกิเลส อันสงบแห่งทิฐิ 
๖๒ หมายถึง การที่บุคคลหรือกลุ่มไม่ทะเลาะ แก่งแย่ง วิวาท มุ่งร้ายกันด้วยอ านาจของทิฐิหรือการยึด
มั่นถือมั่นในความเห็น สังคมแห่งสันติจึงรวมไปถึง “การไม่มีสงคราม ไม่มีความขัดแย้ง ไม่มีความ
รุนแรงทั้งทางตรงและทางอ้อม”๑๐๕ สันติในพระพุทธศาสนาตามปรากฏตามพระไตรปิฎกรวมถึงอรรถ
กถาฎีกามีค าว่า นิพพาน วิมุตติ ปัสสัทธิและสันติ ซึ่งในพระวินัยปิฎก มหาวรรค ถึงความสงบคือพระ
นิพพาน๑๐๖  ดังนั้น สันติจึงเป็นความสงบอันหมายถึงสันติภาพโดยสภาวะที่ปราศจากความรุนแรง  
ท าให้สังคมเกิดสันติสุข 
                                                           

๑๐๓พระมหาวุฒิชัย  วชิรเมธี,  พุทธสันติวิธี: พระพุทธศาสนาเพ่ือสันติภาพ, (สัมภาษณ์การสร้าง
สันติภาพภายในและสันติภาพภายนอก ณ ไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย, ๒๕๕๘)  ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘. 

๑๐๔สนิท  ศรีส าแดง,  พระพุทธศาสนากระบวนทัศน์ใหม่, (กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ที่โรงพิมพ์มหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย,  ๒๕๔๔) หน้า ๙๒. 

๑๐๕พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร),  รูปแบบการจัดการความขัดแย้งโดยพุทธสันติวิธี 
กรณีลุ่มแม่น้ าแม่ตาช้าง จังหวัดเชียงใหม่: วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗) หน้า ๑๑๕-๑๒๓. 

๑๐๖สุภัฐวิทย์  ธารชัย,  วิเคราะห์การสร้างสันติสุขในพระพุทธศาสนา: วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖) หนา้ ๑๔-๓๘. 



 
 

๒๙๙ 

 ความหมายของสันติภาพ ค าว่า“สันติภาพ”หมายถึงสภาวะที่ปราศจากสงคราม  
สภาวะที่ปราศจากความรุนแรง  สภาวะที่ปราศจากความขัดแย้ง และสภาวะที่ปราศจากความรุนแรง
แต่ขัดแย้งกันได้ แสดงให้เห็นว่าสันติภาพเป็นภาวะที่ไม่มีความรุนแรงแต่ไม่ใช่ไม่มีความขัดแย้ง    
สันติภาพจึงมี ๒ ภาวะ คือ ๑) สันติภาพใน หมายถึง  สภาวะที่จิตหลุดพ้นจากพันธการของกิเลสหรือ
จากการครอบง าของสิ่ งต่างๆ อันเป็นสภาพจิตที่ ไร้ความขัดแย้ง ไร้ความรุนแรงทุกชนิด                
ซึ่งพระพุทธศาสนาเรียกภาวะนี้ว่า “นิพพาน” ๒) สันติภายนอก หมายถึง สภาวะที่บุคคลสังคมหรือ
โลกไม่มีการเบียดเบียนซึ่งกันและกัน มีความรัก และความสามัคคีประสมกลมกลืนระหว่างมนุษย์
ด้วยกัน มีเสรีภาพและเคารพในสิทธิมนุษยชน พระพุทธศาสนาพยายามสื่อสารว่าสันติภาพภายใน
และสันติภาพภายนอกมีความส าคัญ  นักวิชาการพยายามแบ่งสันติภาพออก ๒ ประการ คือ         
๑) สันติภาพเชิงลบ (Negative Peace) เป็นสันติภาพที่ปราศจากสงครามและความรุนแรงทางตรง 
เช่น การท าร้ายร่างกาย การท าสงคราม ๒) สันติภาพเชิงบวก (Positive Peace) เป็นสันติภาพที่
เต็มไปด้วยสันติสุขของบุคคล สังคม โลก อยู่อย่างไม่เบียดเบียนกัน มีความยุติธรรม มีเสรีภาพ เคารพ
สิทธิมนุษยชน๑๐๗  ค าว่าPeace จึงหมายถึง “สันติภาพ สันติสุข สันติ ศานติ”เป็นสภาวะที่ปราศจาก
ความรุนแรงด้านกายภาพ ทางวาจา ทางโครงสร้างและทางวัฒนธรรม ผู้คนในสังคมปลอดพ้นจาก
ความกลัว มีความเอ้ืออาทรต่อกัน ร่วมมือกัน มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวและมีการเชื่อมโยงทางจิตใจ 
ถือว่าเป็นปัจจัยที่เอ้ือต่อการจัดการกับความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ในสังคม๑๐๘  ดังนั้น สันติภาพจึง
เป็นเป้าหมายที่พระพุทธศาสนาได้มุ่งเน้นให้เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอก พระ พุทธเจ้ามีพระ
ประสงค์ที่จะท าให้บุคคลในระดับปัจเจกและสังคมอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข จึงแสดงสันติวิธีเพ่ือระงับ
ข้อพิพาท พระพุทธเจ้าทรงยกย่องสันติภาพภายในท าให้สอดคล้องกับนักวิชาการกล่าวว่า “Without 
inner peace, outer peace is impossible. We all wish for world peace, but world 
peace will never be achieved unless we establish peace within our own mind 
แปลว่า ปราศจากสันติภาพภายใน สันติภาพภายนอกยิ่งเป็นไปไม่ได้ พวกเราทั้งมวลมุ่งปรารถนา
ให้โลกมีสันติภาพ แต่สันติภาพโลกจะไม่มีวันบรรลุผล เว้นแต่ว่าพวกเราจะเสริมสร้างสันติภาพให้
เกิดขึ้นภายในใจของพวกเราก่อน”  

ความหมายของสันติวิธี ค าว่า“สันติวิธี”มาจากค าว่า สันติ+วิธี สันติ หมายถึง ความสงบ 
วิธี หมายถึง หนทางหรือแนวทางที่จะกระท า วิธีที่จะก่อให้เกิดความสงบ เช่น เจรจาสงบศึกโดยสันติ

                                                           
๑๐๗พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร),  พุทธสันติวิธี : การบูรณาการหลักการและเคร่ืองมือ

จัดการความขัดแย้ง, (กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ที่บริษัท ๒๑ เซ็นจูรี่ จ ากัด, ๒๕๕๔) หน้า ๑๑๕-๑๒๐. 
๑๐๘ส านักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า , ศัพท์บัญญัติเกี่ยวกับการแก้ปัญหาและ

ความขัดแย้ง, (สถาบันพระปกเกล้า พิมพ์ครั้งท่ี ๕,  ๒๕๕๕) หน้า ๕๓. 



 
 

๓๐๐ 

วิธี๑๐๙ มาจากภาษาอังกฤษว่า“Non-violence” ซึ่งมีความหมายมุ่งไปที่วิธีหรือเครื่องมือในการ
จัดการกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้น ได้แก่ “วิธีการที่ไม่ใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาหรือด าเนิน
ชีวิต”๑๑๐ “สันติวิธี” จึงหมายถึงวิธีที่ก่อให้เกิดความสงบสุข เช่น เจรจาสงบศึกโดยสันติวิธี วิธีการที่ไร้
ความรุนแรง มุ่งให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม จึงใช้ค าว่าการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี  สันติวิธี
จึงมีความส าคัญ ๗ ประการ ๑) สันติวิธีเป็นวิธีที่ถูกต้องตามหลักศีลธรรม ๒) การจัดการความขัดแย้ง
โดยสันติวิธี ๓) สันติวิธีเป็นวิธีเดียวที่สนับสนุนประชาธิปไตย ๔) สันติวิธีเป็นวิธีการสนับสนุน
กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ๕) สันติวิธีเป็นวิธีการสนับสนุนความคิดในการจัดการ
ความขัดแย้งทุกรูปแบบ ๖) สันติวิธีเป็นวิธีที่น่าจะมีการสูญเสียน้อยที่สุด ๗) สันติวิธีมีบทบาทประสาน
ร่องรอยความขัดแย้ง๑๑๑   ดังนั้น สันติวิธีจึงเป็นหลักการและชุดของวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงใช้เป็น
เครื่องมือในการจัดการความขัดแย้งในหลายกรณีเช่น ระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับการแย่งสิทธิการใช้
ทรัพยากรน้ าของพระญาติทั้งสองฝ่ายและระงับข้อพิพาทของพระภิกษุในเมืองโกสัมพี ซึ่งทางเลือก
ของชุดวิธีที่พระพุทธเจ้าได้น าเสนอเพ่ือจัดการข้อพิพาท คือ การเจรจากันเอง การเจรจาไกล่เกลี่คน
กลาง การประนีประนอม และการใช้เสียงข้างมาก สันติวิธีจึงมีความจ าเป็นมากในโลกปัจจุบัน ถือว่า
เป็นวิธีที่ดีที่สุดที่มนุษย์ค้นพบในการจัดการความขัดแย้ง  

ดังนั้น  ค าว่า “พุทธสันติวิธี หรือ สันติวิธีเชิงพุทธ” จึงหมายถึง วิธี ข้อปฏิบัติ หรือชุด
ของวิธีอย่างใดอย่างหนึ่งที่พระพุทธเจ้าหรือเหล่าสาวกของพระองค์ได้ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการ
ความขัดแย้งอย่างสันติ ค าว่า “จัดการอย่างสันติ” เป็นการใช้วิธี ข้อปฏิบัติหรือชุดของวิธีทุกชนิดที่มี
อยู่เข้าไปจัดการความขัดแย้งโดยไม่ใช้ความรุนแรง หรือ ปราศจากความรุนแรงทั้ งทางตรงและ
ทางอ้อมน าไปสู่สังคมแห่งสันติ ถือว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบในการจัดการความ
ขัดแย้ง๑๑๒ พระพุทธศาสนาจึงเป็นศาสนาแห่งสันติภาพซึ่งสันติภาพในพระพุทธศาสนาเป็นความสงบ
ภายในและภายนอก อัชฌัตตสันติคือความสงบใจ และพหิทธสันติคือความสงบในสังคม ความสงบ
ภายในเป็นรากฐานที่มั่นคงแก่ความสงบในสังคม ถ้าบุคคลไม่มีความสงบใจ จะไม่มีความสงบในสังคม 
                                                           

๑๐๙ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร: นาน
มีบุ๊คพับลิเคช่ัน, ๒๖๔๖), หน้า ๑๑๖๖. 

๑๑๐ส าราญ สมพงษ์, “ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการสื่อสารเพื่อสันติภาพในสื่อออนไลน์ตามแนวทางพุทธ
สันติวิธี : กรณีศึกษาเว็บไซต์หนังสือพิมพ์คมชัดลึก”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙),  หน้า ๒๓. 

๑๑๑พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร),  รูปแบบการจัดการความขัดแย้งโดยพุทธสันติวิธี 
กรณีลุ่มแม่น้ าแม่ตาช้าง จังหวัดเชียงใหม่: วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗) หน้า ๒๗-๓๕. 

๑๑๒พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร),  พุทธสันติวิธี : การบูรณากรหลักการและเคร่ืองมือ
จัดการความขัดแย้ง, (กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ที่บริษัท ๒๑ เซ็นจูรี่ จ ากัด, ๒๕๕๔) หน้า ๑๙๗-๑๙๘. 



 
 

๓๐๑ 

จึงส่งเสริมให้เกิดสันติภาพทางจิตใจและสังคม๑๑๓ สันติภาพในพระพุทธศาสนาเป็นสภาพจิตที่
ปราศจากตัณหา มาน ทิฐิ เป็นภาวะที่สงบทั้งกาย วาจา และใจ๑๑๔  ดังนั้น พุทธสันติวิธีจึงเป็น    
การบูรณาการการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยเป็นแนวคิดระหว่างตะวันตกและพระพุทธศาสนา เป็น
เครื่องมือน าไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  

 

๓.๒.๒  ประเภทของพุทธสันติวิธี 
ชาวโลกต่างยอมรับพระพุทธศาสนาว่าเป็นศาสนาแห่งสันติภาพ ท าให้เบอร์ทรันด์ รัส

เซลล์กล่าวว่า “Of the great religions of history, I prefer Buddhism, especially in its 
earliest forms, because it has had the smallest element of persecution:ในบรรดา
ศาสนาส าคัญในประวัติศาสตร์ ข้าพเจ้าศรัทธาพระพุทธศาสนามากกว่าศาสนาอ่ืนใด โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งพระพุทธศาสนาแบบดั้งเดิม เพราะพระพุทธศาสนามีเชื้อแห่งการจองเวรกันน้อยที่สุด”๑๑๕ จากการ
วิเคราะห์ประเภทของสันติวิธีตามที่ปรากฏในคัมภีร์พระไตรปิฎกและอรรถกถาพบว่า “สันติวิธี”      
ในพระพุทธศาสนาหรือสันติวิธีที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกของพระองค์เคยใช้๑๑๖เชื่อมโยงกับสภา
หลักสูตรและการสอนของโลก(World Council of Curriculum and Instruction) ได้แบ่ง
“สันติภาพ” ไว้ในคราวประชุมวิชาการโลก (World Conference) ว่ามี ๘ ระดับ  คือ  ๑) สันติภาพ
ภายในบุคคล  ๒) สันติภาพระหว่างบุคคล ๓) สันติภาพภายในหมู่คณะ ๔) สันติภาพระหว่างหมู่คณะ 
๕) สันติภาพในเผ่าพันธุ์ ๖) สันติภาพระหว่างเผ่าพันธุ์ ๗) สันติภาพภายในประเทศ ๘) สันติภาพ
ระหว่างประเทศ ว่าหมายถึง“สภาพที่ไม่มีความขัดแย้งกันภายใน”และให้ค านิยามค าว่า “สันติภาพ
ของโลก”ว่าหมายถึง“สภาพของโลกทั้งโลกเป็นปกติสุขปราศจากสงครามความขัดแย้งและมีความ
ยุติธรรม”๑๑๗  ซ่ึงรากเหง้าของปัญหาที่เป็นตัวขัดขวางสันติภาพคือ ความอยากได้ อยากใหญ่ ใจแคบ 
ปมปัญหาที่เป็นกับดักได้แก่ตัณหา มานะ ทิฐิ  อีกทั้งแฝงฝังไว้ด้วยความกลัว หวาดระแวงและไม่
                                                           

๑๑๓คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ , 
(กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ที่โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  ๒๕๖๐) หน้า ๒๙. 

๑๑๔กฤษณะ  ถาวร, ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการสร้างสันติภาพของ ดร.อัมเบดการ์ตามแนวพุทธ
สันติวิธ:ี สารนิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙) 
บทคัดย่อ.  

๑๑๕พระมหาประยูร ธมฺมจิตฺโต, พุทธวิธีการสร้างสันติภาพ, (ปาฐกถาการประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่ 
๑๖:  องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก นครลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกา,  ๒๕๓๒) หน้า ๑.  

๑๑๖พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร),  รูปแบบการจัดการความขัดแย้งโดยพุทธสันติวิธี 
กรณีลุ่มแม่น้ าแม่ตาช้าง จังหวัดเชียงใหม่: วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗) หน้า ๑๒๔. 

๑๑๗กาญจนา แก้วเทพ, การสื่อสารเพ่ือสันติภาพ , เอกสารการสอนชุดวิชาสันติศึกษา Peace 
Studies, (นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๒), หน้า ๔๔๙.  



 
 

๓๐๒ 

ไว้ใจ๑๑๘  ค าว่า“สันติ”จึงมุ่งเน้น“สังคมแห่งสันติ“สันติเชิงโลกิยะ”หรือ“สมมติสันติ” ค าว่า “สันติ” 
จึงเป็น“ความสงบ”เป็น“ภาวะที่ไร้ความรุนแรงทั้งทางตรงและทางอ้อม” เมื่อเชื่อมกับค าว่า “พุทธ
สันติวิธี”หรือ“สันติวิธี เชิงพุทธ”จึงเป็น “วิธี  ข้อปฏิบัติ หรือชุดของวิธีอย่างใดอย่างหนึ่งที่
พระพุทธเจ้า หรือเหล่าสาวกของพระองค์ได้ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการความขัดแย้งอย่าง
สันติ” “พุทธสันติวิธี” จึงสามารถแบ่งประเภทเป็น ๓ ประเภทคือ  

๑) พุทธสันติวิธีในฐานะเป็นเครื่องมือในการจัดการความขัดแย้ง   พุทธสันติวิธีมีมติ
ในการจัดการความขัดแย้ง ๒ มิติ คือ มิติของความขัดแย้งอันเป็นการจัดการความขัดแย้งในเชิงปัจเจก
หรือเชิงอัตวิสัย  และมิติการจัดการความขัดแย้งด้านนอกอันเป็นการจัดการความขัดแย้งในเชิงสังคม 
พระพุทธเจ้าถือว่าทรงเป็นบุคคลต้นแบบ เกิดจาก “ความขัดแย้งในตัวเอง” เรื่องเทวทูต ๔ สุดท้าย
พระองค์ทรงพบค าตอบภายหลังบรรลุนิพพานว่า “ภาวะที่ไร้ความขัดแย้งในตัวเอง จากนั้นพระองค์
ทรงน าเสนอ“แนวคิด”และ“เครื่องมือ”ในการจัดการความขัดแย้งภายในแก่ “พระปัญจวัคคีย์” ได้แก่ 
“ธัมมจักรกัปปวัตนสูตร” และ “อนัตตลักขณสูตร” พระองค์ได้ท าหน้าที่จัดความขัดแย้งภายนอก
เพ่ือให้เกิด “สังคมแห่งสันติ” หลายกรณีในฐานะ “นักเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลาง” ไม่ว่าจะเป็นกรณี 
“สงครามน้ า” “สงครามการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์”และ“สงครามน้ าลายหรือสงครามปาก” พุทธสันติวิธีใน
ฐานะเป็นเครื่องมือในการจัดการความขัดแย้งตามมิติของพระพุทธศาสนา เพ่ือแก้ไขหรือจัดการความ
ขัดแย้ง“คู่กรณี” (Party) และจัดการสร้าง“ภูมิคุ้มกันทางจิต” ให้แก่คู่กรณีถือว่าเป็นการจัดการความ
ขัดแย้งแบบยั่งยืน 
 ๒) พุทธสันติวิธีในฐานะเป็นเครื่องมือในการด าเนินชีวิต  ตามพุทธพจน์ที่ว่า “อหึสา  
สพฺพปาณาน ” หมายถึง “การใช้ชีวิต หรือด าเนินชีวิตที่ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืนเป็นการไม่
เบียดเบียนสัตว์ทั้งปวง” หลักการตามที่ปรากฏในพระพุทธศาสนาคือการน าเสนอเรื่อง“ศีล ๕”     
เพ่ือเป็นเครื่องมือส าคัญในการอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขของมนุษย์ใน “เชิงปัจเจก” และป้องกันไม่ให้
มนุษย์เชิงปัจเจกไปเบียดเบียนและท าร้ายคนอ่ืนในสังคม หลักการนี้เป็นการ“ให้ชีวิตแก่คนอ่ืนหรือ
สัตว์อ่ืน” ยังเป็นการเปิดโอกาสให้แก่“ชีวิตตนเอง” ตามหลักการของ “ศีล ๕” จัดว่าเป็น“บรรทัด
ฐาน”หรือ “กฎเกณฑ์ทางสังคม” ที่มนุษย์สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข หลักการของทิฎฐธัม
มิกัตถประโยชน์ ๔ ทิศ ๖  สังคหวัตถุ ๔ และพรหมวิหาร ๔  ถือว่าเป็นหลักการใน“เชิงรุก”และ“เชิง
รับ”  มนุษย์สามารถใช้เป็นหลักปฏิบัติเพื่อพัฒนาตนเอง และเข้าไปเกี่ยวข้องกับมนุษย์คนอ่ืนหรือกลุ่ม
อ่ืนในสังคม   หลักการดังกล่าวล้วนเป็น“แนวคิด”และ“เครื่องมือ”ส าคัญที่ท าให้มนุษย์น าไปเป็นคู่มือ
ในการด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข และเกิดสันติสุขทั้งภายในและภายนอก 

                                                           
๑๑๘มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  รวมบทความวิชาการพระพุทธศาสนา ปรัชญา 

บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม,่(กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ที่โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๖๐) หน้า ๑๒๐. 



 
 

๓๐๓ 

 ๓) พุทธสันติวิธีในฐานะเป็นเครื่องมือในการเรียกร้องความต้องการ  พระพุทธศาสนา
ให้ค าจ ากัดความและท่าทีต่อค าว่า “การเรียกร้อง” หมายถึง “การคว่ าบาตร” (ปัตตนิกุชชนกรรม)  
ลักษณะของการคว่ าบาตรค่อนข้างจะสอดคล้องกับแนวคิดตะวันตกในแง่ของถ้อยค า เป็นการลงโทษ
ที่ทรงอนุญาตให้สงฆ์ท าแก่คฤหัสถ์ ผู้กล่าวให้ร้ายต่อพระรัตนตรัยโดยสงฆ์ประกาศให้พระภิกษุ
ทั้งหลายไม่ให้คบหา ไม่รับบิณฑบาต ไม่รับนิมนต์  และไม่รับไทยธรรมของคฤหัสถ์นั้น จนกว่าเขาจะ
รู้สึกถึงโทษที่ตัวเองได้กระท าแล้วหันกลับมาประพฤติตัวดี สงฆ์จึงประกาศระงับโทษให้พระภิกษุ
ทั้งหลายได้คบหาอีกเรียกว่า”ปัตตอุกกุชชนกรรม”คือ“การหงายบาตร” วิธีการนี้พระสงฆ์ได้กระท า
ครั้งแรกต่อวัฑฒลิจฉวี แคว้นวัชชี จะเห็นว่า ลักษณะ“การเรียกร้อง”ตามแนวทางแห่งวินัยนี้ไม่ได้มี
เพ่ือมุ่งผลประโยชน์เป็นการส่วนตนหรือกลุ่มคน หากแต่มุ่งเมื่อความผาสุกของหมู่สงฆ์ และสังคม
โดยรวม  ซึ่งแตกต่างจากเป้าหมายของการประกาศคว่ าบาตรตามแนวคิดของตะวันตกบางประเทศที่
ใช้ในปัจจุบัน ดังนั้น พุทธสันติวิธีในฐานะเป็นเครื่องมือในการจัดการความขัดแย้ง ในฐานะเป็น
เครื่องมือในการด าเนินชีวิต และในฐานะเป็นเครื่องมือในการเรียกร้องความต้องการ๑๑๙  

การสร้างสันติภาพระดับโลกจะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย ๑) การมีโลกทัศน์ว่าโลกทั้งผอง
คือพ่ีน้องกัน  ๒) การเคารพในสิทธิมนุษยชนของคนทั้งโลก ๓) การเคารพในลัทธิของเพ่ือน ไม่ยกย่อง
ศาสนาของตนไปทับถมศาสนาอ่ืน รู้จักยอมรับจุดต่างและแสวงจุดร่วม ถือว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญมาก      
๔) ไม่ส่งเสริมการใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบและทุกช่องทาง ไม่ว่าจะถูกบีบคั้นอย่างไรก็ตามก็ไม่
เลือกใช้วิธีรุนแรงในการแก้ปัญหา ทั้งของตนเองและของสังคม หรือ ระดับนานาชาติ  ๕) การมีใจ
กว้าง ยอมรับความแตกต่างหลากหลายของ “ศาสนา ภาษา เพศ ผิว เผ่าพันธุ์  วัฒนธรรม 
ความคิด ความเชื่อ” อยู่ร่วมกับคนที่มีความแตกต่างหลากหลายอย่างสันติ ๖) ไม่ผูกขาดสัจจธรรม  
ไม่คิดว่าสิ่งที่ตนเองรู้นั้นเป็นความจริงสุดท้ายที่ดีที่สุด  ความจริงของคนอ่ืนใช้ไม่ได้ ไร้สาระ ไม่คิด
อย่างนั้น มีท่าทีแบบสัจจานุรักษ์ ซึ่งแปลว่า การตามรักษาความจริง  ต้องยอมรับว่าสิ่งที่เรารู้
อาจจะเป็นความรู้อาจจะเป็นส่วนเสี้ยวหนึ่งของความจริงก็ได้ ความจริงที่คนอ่ืนรู้อาจจะดีกว่าก็ได้ 
ยอมรู้ ยอมรับ ยอมเรียน ลัทธิที่มีความแตกต่างออกไป ไม่ถือว่าลัทธิของตน ศาสนาของตนดีที่สุด 
วิเศษที่สุด แต่ควรมีหัวใจที่เปิดกว้างมาก ๗) เรียนรู้ที่จะให้อภัยความผิดพลาดของเพ่ือนมนุษย์ ไม่ถือ
โทษโกรธเคืองเพราะถึงที่สุดแล้วมนุษย์ทุกคนก็ยังมีกิเลส “บนพื้นฐานของกิเลสเราทุกคนท าพลาด
ได้” ท าถูกได้ท าผิดได้ ท าชั่วได้  ท าดีได้ ถ้าเราเข้าใจว่ามนุษย์ทุกคนเข้าใจมีกิเลส เพราะเหตุที่เขามี
กิเลสที่เขายังผิดได้ พลาดได้ ถ้าเราเข้าใจเขาอย่างนี้ เราสามารถให้อภัยเขาได้อย่างง่ายดาย  ไม่บีบคั้น
เพ่ือนมนุษย์มากเกินไป ก็จะท าให้เราสามารถ ปล่อยลง ปลงเป็น และเย็นได้ ยามที่เห็นเพ่ือนมนุษย์
ของเราท าผิดพลาดแต่เราสามารถให้อภัยได้ ๘) ส่งเสริมโลกทัศน์ว่า โลกทั้งผองเป็นพ่ีน้องกัน ให้
                                                           

๑๑๙พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร),  พุทธสันติวิธี : การบูรณาการหลักการและเคร่ืองมือ
จัดการความขัดแย้ง, (กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ที่บริษัท ๒๑ เซ็นจูรี่ จ ากัด, ๒๕๕๔) หน้า ๑๙๘-๒๐๓. 



 
 

๓๐๔ 

กว้างไกลไพศาลไปทั่วทั้งโลก เช่นที่พระพุทธองค์ตรัสว่า ในสังสารวัฏแห่งการเวียนว่ายตายเกิดอัน
ยาวนาน เป็นไปไม่ได้เลยว่าเราไม่เคยเกิดเป็นพ่อแม่พ่ีน้องกันมาก่อน ถ้าคิดอย่างนี้ ส่งเสริมโลกทัศน์
แบบนี้  ทอดสายตาไปทางไหนไม่รู้จะท าร้ายใคร เพราะทุกคนคือ ญาติวงศาพ่ีน้องของเราทั้งหมด    
๙) ส่งเสริมให้มีการเมืองการปกครองที่ก่อให้เกิดความยุติธรรมแก่คนทุกชั้นในแต่ละประเทศชาติ เช่น 
ส่งเสริมการเมืองการปกครองใน “ระบอบประชาธิปไตย ซึ่งเป็นระบอบที่เคารพศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์” ท าให้มนุษย์ทุกคนมีชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี ๑๐) ส่งเสริมให้มนุษย์ทุกคนเลือกใช้ที่จะใช้ชีวิตได้
อย่างเสรี “เลือกที่จะคิด เลือกที่จะเชื่อ เลือกที่จะพูด เลือกที่จะท า เลือกที่จะแสดงออกอย่างเสรี” 
ไม่ริดรอนเสรีภาพพ้ืนฐานของมนุษย์ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด ที่กล่าวมานี้ถือว่าเป็นวิธีสร้างการสร้าง
สันติภาพในระดับสากลนานาชาติ๑๒๐ 

พุทธวิธีในการจัดการความขัดแย้งแนวพระพุทธเจ้า โดยมุ่งรักเพ่ือนมนุษย์ เข้าใจเพ่ือน
มนุษย์ เห็นใจเพ่ือนมนุษย์ รับใช้เพ่ือนมนุษย์ เพราะ “มนุษย์ทุกคนเป็นพ่ีน้องกันทั้งโลก” โดยเริ่มต้น
ว่าเราโลกนี้เต็มไปด้วยความรุนแรง มีการท าร้ายกัน รุนแรงระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ รุนแรงระหว่าง
มนุษย์กับสัตว์  แม้แต่ในเนปาลมีการฆ่าสัตว์เพ่ือบูชายัญ แสดงถึงความรุนแรง  มีความขัดแย้ง
แม้กระทั่งกับสัตว์  พระพุทธเจ้าจึงเน้นการสร้างสันติภาพ เริ่มจากการพัฒนาตนเองก่อน  เรียกว่า 
สันติภายใน  “There is no greater happiness than peace:สุขอ่ืนยิ่งกว่าความสงบไม่มี” เน้น 
Inner Peace มากกว่า Outer Peace  พัฒนาตนเองก่อน จะออกไปช่วยเหลือคนอ่ืน  Conflict ถือ
ว่าเป็นความขัดแย้ง  สามารถแบ่งออกเป็น ๒ ประการ คือ  Inner Conflict ความขัดแย้งภายใน
ตนเอง  และ Outer  Conflict ความขัดแย้งภายนอก เกี่ยวข้องกับคนอ่ืน  ความขัดแย้งจึงมีทั้งมุม
บวกและมุมลบ   ความขัดแย้งมุมบวกท าให้คนหันหน้ามาคุยกัน สานเสวนากัน แก้ปัญหาร่วมกันอย่าง
สันติแต่ความขัดแย้งมุมลบ ท าให้เกิดความรุนแรง ฆ่ากันท าร้ายกัน น าไปสู่สงครามซึ่งความโลภเป็น
จุดเริ่มต้นของความขัดแย้งในมนุษย์  ไม่มีความพอ  รวมไปถึงการแบ่งปันผลประโยชน์ที่ไม่ยุติธรรม 
ท าให้เกิดความขัดแย้ง เพราะทุกคนต้องการทรัพยากร   

สรุปว่า พุทธสันติวิธี (Buddhist Peaceful Means)โดยการน าค าสอนของพระพุทธเจ้า
ลงพ้ืนที่จริง  ลงสู่ชุมชน เริ่มต้นจากเยาวชน เป็นกระบวนการพุทธสันติวิธี  ฝึกการเดินเพ่ือฝึกขันติ
ธรรม  แต่ต้องเดินทางสายกลาง (มัชฌิมาวิถี : Middle Way) มิใช่แนวทางสุดโต่ง (อันตวิถี : 
Extreme Way) หนทางสู่สันติในทางพระพุทธศาสนา คือ การเดินทางตามหนทางสู่อริยมรรคมีองค์ 
๘ ประการ  เริ่มจากสัมมาทิฐิ (Right  Understanding)  สันติจึงต้องเริ่มจากภายใน ทางตะวันตกหัน
มาสนใจการฝึกสมาธิภาวนาเป็นจ านวนมาก  เป็นการสร้างสันติภายใน เป็นความสุขที่แท้จริ ง  นี่คือ 

                                                           
๑๒๐พระมหาวุฒิชัย  วชิรเมธี,  พุทธสันติวิธี: พระพุทธศาสนาเพ่ือสันติภาพ, (สัมภาษณ์การสร้าง

สันติภาพภายในและสันติภาพภายนอก ณ ไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย, ๒๕๕๘)  ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘. 



 
 

๓๐๕ 

แนวทางการสร้างสันติภาพของพระพุทธเจ้า ทุกคนทั้งโลกสามารถน าไปปฏิบัติได้ การแสดงความอ่อน
น้อมถ่อมตนของพระสงฆ์๑๒๑ 

 
 

๓.๒.๓  เครื่องมือของพุทธสันติวิธี 
การมีส่วนร่วมในการจัดการความขัดแย้งในมิติพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นเรื่องจ าเป็น

เพราะความขัดแย้ง (Conflict) เป็นปรากฏการณ์ “ธรรมดาหรือธรรมชาติ” ของมนุษย์และเป็นสิ่งที่
สังคมต้องเผชิญในฐานะที่อยู่ร่วมกันเป็นสัตว์สังคม (Social Animals) เพราะทุกคนล้วนมีความ
แตกต่างกัน ความขัดแย้งจึงเป็นเชิงบวกและเชิงลบ พระพุทธศาสนามองความขัดแย้งเป็นทวิภาวะจึง
มี ๒ ประเภท คือ  

๑)ความขัดแย้งภายใน (Internal Conflict) หมายถึง ภาวะหรืออาการที่เกิดขึ้น
ภายในจิตใจของแต่ละบุคคล อันเกิดจากความต้องการของบุคคลที่ได้สั่งสมพฤติกรรมของตนเองจน
กลายเป็นจริต เช่น โทสจริต ท าให้ความพยาบาท ความบาดหมาง ความสับสน เป็นต้น  

๒)ความขัดแย้งภายนอก (External Conflict) หมายถึง ภาวะของความขัดแย้งที่
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลขัดกัน ไม่ลงรอยกัน และไม่เห็นพ้องต้องกันเกี่ยวกับวัฒนธรรม ศาสนา ประเพณี 
ภาษา ชาติพันธุ์ ความสัมพันธ์ ผลประโยชน์ ข้อมูล โครงสร้างองค์กร และสังคมที่แตกต่างกัน        
จนน าไปสู่การปะทะสังสรรค์กัน พระพุทธศาสนามองความขัดแย้งเป็นทวิลักษณะ แบ่งออก           
๒ ประการ คือ ๑) ความขัดแย้งในเชิงบวก (Positive Conflict) เป็นความขัดแย้งที่ก่อให้เกิดความ
สร้างสรรค์ก่อให้ผลดีต่อตนเองและองค์กรสังคมเพ่ือน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ๒) ความขัดแย้ง
ในเชิงลบ (Negative Conflict) เป็นความขัดแย้งที่ก่อให้เกิดผลเสียและบรรยากาศที่ไม่ดี มีการ
สะท้อนออกมาในรูปแบบของความรุนแรง ด้วยการด่ากัน การทะเลาะวิวาท การท าร้ายร่างกาย      
ท าสงครามประหัตประหารซึ่งกันและกัน๑๒๒  จึงแสดงว่าการที่คนเราคิดเห็นต่างกันเป็นเรื่องปกติ
ธรรมดา ไม่จ าเป็นต้องเป็นศัตรูกัน ฝรั่งจึงกล่าวว่า “No problem, No progress หมายถึง ที่ใดไม่มี
ปัญหาที่นั่นไม่มีความก้าวหน้า” ความขัดแย้งจึงเป็นเรื่องธรรมดา จะใช้ค าว่าความขัดแย้ง (Conflict) 
หรือ ข้อพิพาท (Dispute) ก็ไม่ต่างกัน๑๒๓   

                                                           
๑๒๑พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,  พุทธสันติวิธี, (บรรยายศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๙)  ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙. 
๑๒๒ส านักระงับข้อพิพาท ส านักงานศาลยุติธรรม , หลักศาสนากับการไกล่เกลี่ยข้อพอพาท , 

(กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ที่บริษัทแอคทฟี พริ้นท์ จ ากัด, ๒๕๕๖)  หน้า ๘๙-๙๓. 
๑๒๓วันชัย  วัฒนศัพท์, ความขัดแย้ง: หลักการและเคร่ืองมือแก้ปัญหา ส านักสันติวิธีและธรรมาภิ

บาล สถาบันพระปกเกล้า, (ขอนแก่น: พิมพ์ที่โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, ๒๕๕๕) หน้า ๙-๑๐. 



 
 

๓๐๖ 

ความขัดแย้งตามหลักพระพุทธศาสนามีสาเหตุมาจากภายในจิตใจของมนุษย์ที่ถูก
ครอบง าด้วยกิเลสทั้งหลาย เป็นกิเลสที่เป็นรากเหง้าของความชั่วเรียกว่า “อกุศลมูล คือ ความโลภ 
ความโกรธ ความหลง”หรือกิเลสที่เป็นสาเหตุความขัดแย้งโดยตรงได้แก่ กาม ความใคร่ ทิฐิ ความเห็น 
มานะ ความถือตัว ส่วนความขัดแย้งระหว่างมนุษย์ด้วยกัน ได้แก่ความมักโกรธ ความผูกโกรธ การลบ
หลู่คุณ การตีเสมอ ความริษยา ความเห็นผิด การถือความเห็นของตนเป็นใหญ่๑๒๔ ส่วนความขัดแย้ง
ในสังคมไทยมีสาเหตุ ๖ ประการ ๑) ความสลับซับซ้อนในการพัฒนา ๒) การขาดการมีส่วนร่วม      
๓) ข้อมูลข่าวสารที่มีมากและรวดเร็ว ๔) กรอบความคิดประชาธิปไตยเปลี่ยนแปลง ๕) การใช้แนวคิด
เรื่องการสื่อสาร ๖) การบังคับใช้กฎหมายที่ไม่มีความเป็นธรรม ไม่มีมาตรฐานเดียวกัน๑๒๕ 

รวมถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมมีแนวโน้มจะเกิดสันติสุขหรือความรุนแรงขึ้นได้
เพราะถือวัฒนธรรมของตนเองเป็นใหญ่ มีการเหยียดหยาม ดูถูกวัฒนธรรมของกันและกันซึ่งเป็นจุด
ฉนวนน าไปสู่ความรุนแรง ซึ่งการจัดการความหมายหลายทางวัฒนธรรมมี  ๒ วิธี  คือ ๑) “ใช้ความ
รุนแรง” โดยมีความเชื่อว่าความรุนแรงเป็นเครื่องมือที่น าไปสู่ความส าเร็จ น ามาซึ่งความรู้สึกว่าเป็น
หนึ่งเดียวของคนในชุมชนแต่ไม่ควรใช้วิธีนี้ในการเป็นเครื่องมือจัดการความขัดแย้ง  ๒) “ใช้สันติวิธี” 
มีความเชื่อว่าสันติวิธีเป็นสะพานน าไปสู่ทางออกจากวิกฤต กลไกแห่งสันติวิธีมีหลายแบบ เช่น การ
เปลี่ยนใจ  และการโอนอ่อนผ่อนตามเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุด  นักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาที่ใช้
พุทธสันติวิธีเป็นเครื่องมือประกอบด้วย ๑) หลวงพ่อพุทธทาส กล่าวว่า คนทุกศาสนาจะสามารถอยู่
ร่วมกันอย่างสันติต้องยึดมั่นในอุดมการณ์ ๓ ประการ ๑) การท าให้ทุกคนเข้าถึงหัวใจของศาสนาของ
ตนเอง ๒) การท าความเข้าใจระหว่างศาสนา ๓) การท าให้ โลกให้ออกเสียจากวัตถุนิยม               
๒) พระอาจารย์ติช นัท ฮันห์ ใช้ค าว่า Inter-Faith และ Inter-Being ด้วยการสอนให้ทุกคนเข้าถึง
ศรัทธาของกันและกันโดยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ให้เอาใจเขามาใส่ใจเรา ท่านวางหลักการอยู่
ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมทางศาสนาไว้ ๑๔ ข้อ เรียกว่าศีล ๑๔ ยกตัวอย่างที่เหมาะกับสังคมพหุ
วัฒนธรรม เช่น “อย่าพูดค าที่ก่อให้เกิดความบาดหมางและแตกแยกในสังคม อย่าใช้ชุมชนทาง
ศาสนาเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเปลี่ยนแปลงชุมชนทางศาสนาเป็นชุมชนการเมือง อย่าบังคับคน
อ่ืนให้ยอมรับความเห็นของเราไม่ว่าจะวิธีการใด และอย่าบ้าคลั่งหลักการหรือทฤษฎีทางศาสนา

                                                           
๑๒๔พระมหายุทธนา นรเชฎฺโฐ (ศิริวรรณ), พระพุทธศาสนากับการแก้ไขความขัดแย้งทางการเมืองใน

สังคมไทย: กรณีศึกษากลุ่มเสื้อเหลืองและกลุ่มเสื้อแดง, (กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ที่โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๖), หน้า ๓๘. 

๑๒๕วันชัย  วัฒนศัพท์, ความขัดแย้ง: หลักการและเคร่ืองมือแก้ปัญหา, (กรุงเทพมหานคร: ส านัก
สันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๔๗), หน้า ๒๔-๒๕. 



 
 

๓๐๗ 

ของตน”๑๒๖ ถือว่าเป็นเครื่องมือทางพุทธสันติวิธีของนักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาที่น ามาใช้จริงจน
สังคมโลกยอมรับจนได้รับรางวัลสันติภาพโลก  

ส่วนเครื่องมือหรือแนวทางที่น าพระพุทธเจ้าไปพบกับสันติสุขคือ “มัชฌิมาปฏิปทา” 
หรือ “ทางสายกลาง”ภายหลังที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบว่า“กามสุขัลลิกานุโยค”และ“อัตตกิลมถานุ
โยค” เป็นหนทางสุดโต่งที่น าไปสู่การติดกับดักของความทุกข์ มัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางจัดว่า
เป็นอริยมรรค เป็นเครื่องมือส าคัญที่ท าให้พระพุทธเจ้าค้นพบสันติสุข ทางสายกลางจึงเปรียบประดุจ
บันได ๘ ขั้นสู่สันติสุข พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บรรพชิตไม่ควรปฏิบัติในส่วนที่สุด  
๒ อย่าง คือ ๑) กามสุขัลลิกานุโยค หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตนเพ่ือแสวงหาความสุขอยู่ในรูป 
เสียง กลิ่น รส สัมผัสที่น่ารักน่าปรารถนา ๒) อัตตกิลมถานุโยค หมายถึง การประพฤติปฏิบัติด้วยการ
ทรมานร่างกายให้ได้รับความล าบาก ท าให้ใจเป็นทุกข์ทรมาน” ทางสายกลางจึงมิใช่ทางเลือกแต่เป็น
ทางรอดของมนุษยชาติ ทางสายกลางมิใช่สมบัติของพระพุทธศาสนาแต่เป็นสมบัติของชาวโลกที่
พระพุทธเจ้าไม่ประสงค์ให้จดลิขสิทธิ์เป็นทรัพย์สินทางปัญญาเฉพาะชาวพุทธเท่านั้น ทางสายกลางถือ
ว่าเป็นอริยมรรค ซึ่งเป็นหนทางอันประเสริฐที่จะพาคู่ขัดแย้งออกจากกับดักแห่งความรุนแรงและอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข อันประกอบด้วย ๑) ความเข้าใจที่ถูกต้อง(Right Understanding) ๒) ความคิด
ที่ถูกต้อง (Right Thought) ๓) การสื่อสารที่ถูกต้อง (Right Speech) ๔) การแสดงท่าทีที่ถูกต้อง 
(Right Action) ๕) การด าเนินชีวิตที่ถูกต้อง (Right Livelihood) ๖) ความเพียรพยายามที่ถูกต้อง 
(Right Effort) ๗) การมีสติที่ถูกต้อง (Right Mindfulness) ๘) ความมุ่งมั่นในหนทางที่ถูกต้อง (Right 
Concentration) ๑๒๗ เกณฑ์ชี้วัดการแสดงถึงสันติภาพในมุมมองพระพุทธศาสนา ประกอบด้วย  

๑) “สันติภาพทางกาย (สนฺต  กมฺม )” เป็นสันติภาพที่แสดงออกผ่านการกระท าที่แสดง
ให้เห็นถึงความไม่เบียดเบียน การไม่ใช้ความรุนแรง หรือท าให้ผู้อ่ืน สังคมเสียหายจากการกระท าของ
ตน ๓ ประการ ซึ่งเป็นต้นเหตุของความขัดแย้ง และเป็นข้อประพฤติพ้ืนฐานของผู้ที่เรียกตนว่าเป็น
ชาวพุทธ กล่าวคือ (๑) การไม่เบียดเบียนท าร้ายท าลายชีวิตร่างกาย ผู้อ่ืน (๒) การไม่เบียดเบียนฉกชิง
หรือแย่งหรือลักเอาทรัพย์สินที่ไม่ใช่ของตน การครอบครองทรัพย์ สิ่งของที่เจ้าของไม่ปรารถนาที่จะ
ให้ (๓) การไม่ละเมิดสามี ภรรยา หรือบุคคลที่มีผู้ดูแลแหนหวง พระพุทธศาสนาสอนให้มีการ
แสดงออกต่อกันด้วยเมตตากรุณา ปฏิบัติต่อผู้อ่ืนด้วยความรัก ความปรารถนาดี ความประกอบอาชีพ
ที่ดีงามเป็นกุศล การส ารวมระวังในการบริ โภคกามเรียกได้ว่าเป็นการแสดงออกทางสังคม ความ
รับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่จะช่วยให้สังคมนั้นมีสันติภาพและเกิดสันติสุขได้   

                                                           
๑๒๖วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์, การจัดการศาสนาและวัฒนธรรมในอุษาคเนย์เพ่ือการอยู่

ร่วมกันกันอย่างสันติ,(กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ที่บริษัท๒๑ เซ็นจูรี่ จ ากัด, ๒๕๕๕) หน้า๗-๘. 
๑๒๗พระมหาหรรษา  ธมฺมหาโส, สันติศึกษา: พุทธวิถีสูสันติภาพโลก: Peace Studies: The 

Buddhist Path to World Peace, (นนทบุรี: พิมพ์ที่บริษทั ปัญญฉัตร์ บุ๊คส์ บายดิ้ง จ ากัด,๒๕๕๙) หน้า๒-๘. 



 
 

๓๐๘ 

๒) “สันติภาพทางวาจา  (สนฺตา  วาจา)”  นับว่าเป็นต้นเค้าที่จะระงับความขัดแย้งที่
อาจน าไปสู่การใช้ความรุนแรงไม่ให้เกิดขึ้น เรื่องของการใช้วาจาในทางพระพุทธศาสนามีค าสอนที่
เป็นไปในลักษณะข้อห้าม และข้อที่ควรประพฤติ  ส าหรับวาจาที่เป็นข้อห้ามพ้ืนฐานของชาวพุทธคือ 
การใช้วาจาที่ไม่จริง เป็นเท็จ ท าให้ผู้อ่ืนเสียผลประโยชน์ เสียหาย เสียความรู้สึกและบั่นทอนความ
ไว้วางใจ สร้างรอยร้าวในความสัมพันธ์ ซึ่งนอกจากการใช้วาจาเป็นเท็จแล้ว ยังมีข้อละเว้นหรือระวัง
การใช้วาจาที่อาจน าไปสู่การกระตุ้นให้เกิดความแตกแยก การใช้ความรุนแรงและขาดความสามัคคี  
ไร้ประโยชน์ คือ การไม่ใช้วาจาที่หยาบ วาจาที่ส่อเสียดและ วาจาที่เหลวไหลหาสาระไม่ได้  ในอีกนัย
หนึ่งพระพุทธศาสนาสอนให้ใช้วาจาที่เป็นสะพานเชื่อมสามัคคี สร้างความปรองดอง ก่อให้เกิดความ
ไว้วางใจ ให้เกียรติ  วาจานั้นต้องจริง มีความไพเราะ เหมาะแก่ เป็นประโยชน์ และประกอบด้วย
เมตตา เรียกวาจานี้ว่า วาจาสุภาษิต สังคมที่ใช้วาจานี้ย่อมเป็นสังคมที่มีสันติภาพและมีความสุข       
มีเสรีภาพในการแสดงความเห็นได้อย่างถ้อยทีถ้อยอาศัย เกื้อกูลส่งเสริมให้สังคมและเกิดการพัฒนา  
เป็นทั้งเครื่องมือป้องกันความขัดแย้งและส่งเสริมให้เกิดสันติภาพในสังคม   

๓) “สันติภาพทางใจ (สนฺต   มน )” ถือได้ว่าเป็นหัวใจส าคัญที่จะควบคุมและขับเคลื่อน
การกระท าทางกายและทางใจให้เกิดสันติภาพ ท่าทีที่แสดงออก วาจาที่เอ้ือนเอ่ย จะเป็นไปเพ่ือ
สันติภาพที่แท้จริงหรือไม่อยู่ที่ใจ ค าสอนในพระพุทธศาสนาจึงมุ่งเน้นการพัฒนาด้านจิตใจเป็นใหญ่ ดัง
พุทธภาษิตว่า“ธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้า มีใจเป็นใหญ่ ส าเร็จแล้วด้วยใจถ้าบุคลมีใจร้ายแล้ว    
พูดอยู่ก็ดี  ท าอยู่ก็ดีเพราะใจนี้เองเป็นศูนย์กลางในการควบคุมธรรมชาติของจิตที่ไม่ให้โน้มเอียงไป
ในทางที่เศร้าหมอง หรือตามใจกิเลส การรู้จักระงับหักห้ามใจนี่เองท าให้มนุษย์พบกับความสงบที่อยู่
ด้านใน และสันติภาพทางใจจะเกิดขึ้นได้เมื่อมีสติคอยก ากับ ทางพระพุทธศาสนาจึงสอนให้มนุษย์หนี
ห่างจากสิ่งยั่วยุที่จะคอยกระตุ้นให้ใจไม่เกิดความสงบ มีสติในการรู้ตามสภาวะผ่านทางอายตนะ     
คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ ด้วยความเป็นจริงซึ่งจะช่วยย้ าเตือนใจไม่ให้เกิดอคติ คล้อยตามสิ่งที่
ได้ยิน ได้ฟัง ได้เห็นมา ฝึกให้เกิดความเห็นอกเห็นใจ ความเข้าใจ ความเป็นมนุษย์ในผู้อ่ืน ที่ต่างก็เป็น
เพ่ือนร่วมทุกข์ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น การภาวนาหรือการเข้าถึงความสงบด้วยการปฏิบัติกรรมฐานจะ
เป็นรากฐานที่ท าให้ใจนั้นมีพลังและเป็นสันติภาพที่สามารถช่วยแปรเปลี่ยนความขัดแย้งที่อยู่ภายใน
ให้เกิดสันติภาพ เครื่องมือที่ท าให้เกิดสันติภาพทางกาย ทางวาจา และทางใจ พระพุทธศาสนามี
เครื่องมือที่ช่วยให้ฝึกฝนหรือพัฒนาตนด้วยการศึกษาที่เรียกว่า ไตรสิกขา ประกอบด้วย การฝึกด้าน
ศีล การฝึกด้านสมาธิ และการฝึกด้านปัญญา เพราะเป็นการฝึกเรียนรู้จักตนเอง ควบคุมตนเอง ให้มี
พลังเพื่อเข้าถึงความสงบด้านใน เป็นรากฐานที่ท าให้การพัฒนาสันติภาพในมนุษย์๑๒๘  

                                                           
๑๒๘ขันทอง  วัฒนะประดิษฐ์, รายงานการวิจัยชุมชนสันติสุขในพุทธศตวรรษที่ ๒๖: ถอดบทเรียน

ชุมชนสันติสุขในพื้นที่ที่มีความขัดแย้ง, (ผลงานวิจัยดีเด่นสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์, ๒๕๖๐) หน้า๑๒-๑๓. 



 
 

๓๐๙ 

เครื่องมือในการจัดการความขัดแย้งโดยพุทธสันติวิธี คือ การให้อภัยอย่างแท้จริง      
ซึ่งพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งสันติภาพและการให้อภัยอย่างแท้จริงเป็นศาสนาที่สอนให้ผู้คนมี
ความรัก วัฒนธรรมของสังคมชาวพุทธเมื่อพลั้งเผลอท าผิดต่อกันเกิดความเข้าใจผิดกันเกิดความ
ขัดแย้งกัน มักจะให้อภัยซึ่งกันและกัน มีการขอโทษซึ่งเป็นหลักปฏิบัติทางพระพุทธศาสนา จากที่
พระพุทธเจ้าทรงมีความเสมอภาคกับทุกคน กล่าวคือ พระองค์ทรงรักและเมตตาราหุลเช่นใด 
พระองค์ทรงมีความรักเมตตาต่อพระเทวทัตและองคุลิมาลฉันนั้น  พระพุทธศาสนาได้ชื่อว่าเป็น
ศาสนาที่มุ่งเน้นหลักการ “อภัยทาน” ซึ่งการให้อภัยเป็นทานที่สูงสุดในทางพระพุทธศาสนา การให้
อภัยเป็นทานจึงยากที่สุดกว่าการให้อย่างอ่ืน การให้อภัยจึงเป็นเครื่องมือในการจัดการความขัดแย้ง
โดยพุทธสันติวิธี พระพุทธเจ้าแสดงไว้ในอภิสันทสูตร อภัยทาน หมายถึง การให้ความไม่มีภัย “อภัย
จึงเป็นการป้องกันความขัดแย้ง เปลี่ยนผ่านความขัดแย้ง และฟื้นคืนความสัมพันธ์ ” ดังนั้น 
อภัยทานจึงเป็นจุดเริ่มใหม่ของมิตรที่ยั่งยืน อภัยทานเป็นการสร้างมหากุศล  และอภัยทานเป็นการยุติ
ผลกรรมข้ามภพข้ามชาติ๑๒๙

  ดังนั้น เครื่องมือในการจัดการความขัดแย้งจึงมีความส าคัญเป็นอย่าง
มากเพราะจะน าพาสู่สังคมสันติสุขต่อไป 

 

๓.๒.๔ การสื่อสารโดยพุทธสันติวิธี 
ในศตวรรษที่ ๒๑ เป็นยุคดิจิทัลยุคแห่งสังคมข่าวสารเป็นยุคแห่งร่วมสมัยจึงมีกระทรวง

ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (Ministry of Digital Economy and Society) ซึ่งเป็นกระทรวงใหม่ 
ดิจิทัลเป็นการสื่อสารมีลักษณะ ๓ ประการ คือ ๑) มีความรวดเร็ว ๒) ไม่มีขอบเขตก าจัด ๓) เชื่อมโยง
เครือข่าย สื่อสารจึงไร้พรมแดนในยุคปัจจุบัน๑๓๐  การสื่อสารจึงสร้างสันติเป็นการเปลี่ยนความขัดแย้ง
เป็นพลังสร้างสรรค์ จุดเด่นของการสื่อสารเชิงสันติจึงประกอบด้วย ๓ ด้าน คือ ๑) ด้านการสร้างความ
กรุณา ๒) ด้านการแก้ไขความขัดแย้ง ๓) ด้านสันติวิธี จึงแสดงว่าการสื่อสารอย่างสันติไม่ใช่เป็นเพียง
เทคนิคหรือวิธีการพูดที่ผิวเผิน การสื่อสารอย่างสันติไม่ใช่วิธีเก็บกดความรู้สึกโกรธเกลียด ไม่พอใจ
เอาไว้ข้างใน การสื่อสารอย่างสันติไม่ใช่วิธีการยอมจ านนที่เราต้องท าตามผู้อ่ืนอย่างไม่มีทางเลือก  
และการสื่อสารอย่างสันติไม่ใช่การพูดเพ่ือให้อีกฝ่ายท าตาม๑๓๑ วิธีการการสื่อสารอย่างสันติจะช่วย
แก้ไขความขัดแย้ง ซึ่งประกอบด้วย ๑) แสดงความต้องการของเรา ๒) รับรู้ความต้องการของอีกฝ่าย

                                                           
๑๒๙พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร ) ,  พระพุทธศาสนากับวิทยาการสมัยใหม่ , 

(กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ที่โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗)  หน้า ๕๓๒-๕๓๓. 
๑๓๐พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิติโต), ทิศทางการจัดการศึกษาในยุคดิจิตัล, (การบรรยายงาน 

๕๗ ปี ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑) ๙  กรกฎาคม   ๒๕๖๑. 
๑๓๑ไพรินทร์ โชติสกุลรัตน์ และ นริศ มณีขาว, สื่อสารสร้างสันติ: เปลี่ยนความขัดแย้งเป็นพลัง

สร้างสรรค์ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล , (นนทบุรี: พิมพ์ที่โรงพิมพ์ภาพพิมพ์, 
๒๕๕๙) หน้า ๓๕-๓๖. 



 
 

๓๑๐ 

ไม่ว่าเขาจะแสดงออกด้วยวิธีการใดๆ ๓) ตรวจสอบว่าแต่ละฝ่ายเข้าใจความต้องการอย่างถูกต้อง     
๔) ให้ความเข้าใจกับฝ่ายที่ต้องการความเข้าใจเพ่ือให้เขาสามารถได้ยินความต้องการของฝ่ายอ่ืนได้   
๕) แปลทางแก้ปัญหาหรือวิธีการที่น าเสนอข้ึนมาให้เป็นภาษาแง่บวกและบอกถึงการกระท าที่ต้องการ
ให้เกิด๑๓๒ 

การสื่อสารที่ไม่เกิดสันติตั้งแต่เริ่มต้นจึงน าไปสู่ความขัดแย้งที่รุนแรงที่สุดเรียกว่า
“สงคราม” เป็นสิ่งที่คู่กับสังคมมนุษย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ครั้งพุทธกาลมีสงครามแย่งน้ าระหว่าง
พระญาติ สงครามด้านชาติพันธุ์ระหว่างพระเจ้าวิฑูฑภะกับเจ้าศากยะ สงครามระหว่างพระเจ้าอชาต
ศัตรูกับพระเจ้าปเสทิโกศลและกับเจ้าแคว้นวัชชี สงครามครูเสดซึ่งเป็นสงครามศาสนา สงครามจึงมี ๒ 
รูปแบบ คือ สงครามมีรูปแบบกับสงครามไม่มีรูปแบบหรือสงครามไร้ตัวตน สงครามที่เกิดขึ้นในโลก
ตั้งแต่อดีตจนถึงสงครามโลกทั้ง ๒ ครั้งถือว่าเป็นสงครามแบบมีรูปแบบ ขณะที่ความรุนแรงที่เกิดขึ้น
ในปัจจุบันนี้ เป็นภาวะของสงครามโลกแบบไร้รูปแบบหรือไร้ตัวตนเป็นสงครามแบบหลบในถือ
สงครามโลกครั้งที่ ๓ ได้เกิดข้ึนแล้ว สงครามที่รุนแรงที่สุดเป็นบทพิสูจน์ให้เห็นว่า“สงครามไม่สามารถ
แก้ปัญหาข้อขัดแย้งได”้ พล.อ.เอกชัย ศรีวิลาศ กล่าวว่า สงครามโลกครั้งที่ ๓ เกิดแล้วซึ่งมีลักษณะไม่
มีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุด เป็นสงครามรูปแบบใหม่ไม่ใช้อาวุธ ไม่ใช้ก าลัง กระจายไปทั่วโลกเป็น“สงคราม
ไร้ตัวตน นิรนาม” เป็นยุคแห่งการน าศาสนาและวัฒนธรรมมาใช้ในกระบวนการทางจิตวิทยาโดย
อาศัยสื่อต่างๆเป็นเครื่องมือ ใครครองสื่อมากจะสามารถคุมได้หมด “Media Power” : Face 
book Twitter Online Mobile Phone” จึงนับได้ว่าเป็นการต่อสู้กันด้วยสิ่งที่มองไม่เห็น เป็นต่อสู้
แบบ Soft Power และ Hard Power และมีการผสมผสานเป็น “Smart Power”ซึ่ง หมายถึงการ
สนับสนุนด้วยวิธีทางการทูตให้ความคุ้มครองรักษาสันติภาพ ให้ความช่วยเหลือ สงครามเป็นแนวทาง
ให้คิดถึงวิธีการที่จะระงับสงครามโดยสันติวิธี มิใช่สงครามเพ่ือระงับสงคราม แต่ยุคปัจจุบันใช้สื่อ     
โชเซียลในการสร้างความรุนแรงสร้างสงคราม ศาสนาต่างๆ จึงเป็นเครื่องมือหนึ่งในการก่อสงคราม
ทางศาสนาจึงมีค ากล่าวว่า “ผู้ที่จะชนะในสงครามครั้งใหญ่นี้ได้จะต้องเป็นผู้ที่เข้าร่วมสงครามผู้ที่เป็น
คนดูอยู่เฉยๆถือว่าพ่ายแพ้”บางประเทศต้องการเป็นผู้น าฝ่ายเดียว ต้องการสร้างเงินสกุลเดียวของโลก 
และต้องการสร้างศาสนาของโลกเพียงศาสนาเดียว แต่ท่านพุทธทาสกล่าวว่า“โลกต้องมีศาสนาครบ
ทุกชนิดมีศาสนาเดียวไม่ได้ แต่ต้องท าความเข้าใจกัน” สิ่งน่ากลัวในปัจจุบันเวลามีความขัดแย้ง

                                                           
๑๓๒มาร์แชล บ.ี โรเซนเบิร์ก ไพรินทร์ โชติสกุลรัตน์ แปล, สานสัมพันธ์ด้วยสันติ: คู่มือการแก้ไขความ

ขัดแย้งอย่างมีพลังและยั่งยืน สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล , (นนทบุรี: พิมพ์ที่โรง
พิมพ์ภาพพิมพ์, ๒๕๕๙) หน้า ๑๘. 



 
 

๓๑๑ 

มักจะก่อสงครามไม่ค่อยจะหาวิธีการสื่อสารเพ่ือการประนีประนอม๑๓๓  ในการสร้างสันติภาพของ
พระพุทธเจ้าจึงต้องใช้การสื่อสารให้พระสาวกผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาพึงระวังอกุศลมูลในการกล่าว
เสียดสี ส่อเสียด หรือล้อเลียนให้เขินอาย จะน าไปสู่ความขัดแย้งอย่างรุนแรง อันประกอบด้วย       
๑) ชาติก าเนิด   ๒) ชื่อ  ๓) ตระกูล  ๔) หน้าที่การงาน ๕) ศิลปวิทยา  ๖) ความเจ็บไข้         
๗) รูปลักษณ์  ๘) กิเลส  ๙) อาบัติ  ๑๐)ค าด่า๑๓๔  

ระดับของการสื่อสารเพ่ือให้เกิดสันติภาพพระธรรมทูตพึงต้องตระหนักและพึงระวังไม่ไป
กล่าวเสียดสีหรือส่อเสียดเพราะจะน าไปสู่ความขัดแย้ง พระสงฆ์กับการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วย
สันติวิธีจึงเกี่ยวข้องกันเพราะในสังคมปัจจุบันเกิดความรุนแรงอย่างมาก พระสงฆ์จึงควรศึกษาให้เข้าใจ
ถึงความรุนแรง ความขัดแย้ง เพ่ือป้องกันและแก้ไขสู่สันติภาพ พระสงฆ์จึงควรมีบทบาทการสื่อสาร
เพ่ือ “จัดการการแก้ปัญหาความขัดแย้ง” ด้วยการเข้าไปไกล่เกลี่ยความขัดแย้งต่างๆในสังคม        
แต่พระสงฆ์ต้องมีการฝึกอบรมเพ่ือเกิดความช านาญในการแก้ปัญหาข้อขัดแย้งด้วยพุทธสันติวิธี อย่าง
ถ่องแท้๑๓๕  ซึ่งความขัดแย้งในทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในพระไตรปิฎกตั้งแต่ความขัดแย้งระดับ
ชาวบ้าน ผู้น า นักบวช มี ๔ กรณี ประกอบด้วย ๑) กรณีเรื่องการทะเลาะกันของหมู่พระญาติของ
พระพุทธเจ้ าด้ วยการแย่ งน้ า  ๒ )กรณีภิกษุ โกสัมพีทะเลาะวิ วาทกัน ๓)กรณีการแย่ งชิ ง
ทรัพยากรธรรมชาติระหว่างพระเจ้าอชาตศัตรูแห่งแคว้นมคธและเจ้าลิจฉวีแห่งแคว้นวัชชี  ๔) กรณี
พระเจ้าวิทูฑภะท าสงครามฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เจ้าศากยะ๑๓๖  ซึ่งความขัดแย้งเหล่านี้พระพุทธเจ้าพระองค์
ทรงมีท่าทีอย่างไร ไม่ว่าจะเป็นพระญาติของพระองค์เอง พระสงฆ์สาวกของพระองค์ รวมถึงระดับ
ผู้น าของแคว้นต่างๆ ซึ่งล้วนเป็นลูกศิษย์ของพระองค์ ผู้วิจัยมองว่าพระพุทธเจ้าทรงมีท่าทีอยู่เหนือ
ความขัดแย้งด้วยการให้สติบุคคลที่มีความขัดแย้งพระองค์พยายามใช้การเจรจาหรือไกล่เกลี่ยเพ่ือ
หาทางออกที่ดีที่สุด บทบาทพระสงฆ์ยุคใหม่จึงต้องมีหน้าที่สื่อสารเชิงพุทธสันติวิธีให้ทางออกของคน
ในองค์กรและสังคมด้วยการให้ข้อคิดให้สติหรือสื่อสารเชิงรูปแบบการฝึกอบรม เทศน์ บรรยายธรรม 

                                                           
๑๓๓พล.อ.เอกชัย ศรีวิลาศ ผู้อ านวยการส านักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า, สงคราม

และสันติภาพ, (บรรยายนิสิตปริญญาเอก สาขาสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๓๑ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙.    

๑๓๔พระศรีคัมภีรญาณ, การสร้างสันติภาพของพระพุทธเจ้า,  (การบรรยายนิสิตปริญญาโทวิชาพุทธ
สันติวิธี หลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 

๑๓๕รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่๑, การวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมในอีสานใต้, (บุรีรัมย์: พิมพ์ที่บริษทัไอพรินท์ แอนด์ เทคโนโลยีจ ากัด,๒๕๖๐) หน้า๒๖๗. 

๑๓๖สุภาพรรณ  เพิ่มพูน, รูปแบบการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเชิงพุทธบูรณาการ: วิทยานิพนธ์พุทธ
ศาสตรดุษฏีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๗) หน้า ๒๑-๒๒. 

 



 
 

๓๑๒ 

แต่พึงระวังจะไปสร้างความขัดแย้งให้เ พ่ิมมากขึ้นจึงต้องมีการวางท่าทีที่ เหมาะสมในฐานะ          
พระวิทยากรต้นแบบธรรมะโอดีโดยพุทธสันติวิธี  

ดังนั้น  ผู้วิจัยมองว่าวันอาสาฬหบูชาจึงเป็นวันสื่อสารธรรมครั้งแรกในฐานะพระพุทธเจ้า
เป็นนักนิเทศศาสตร์บุคคลแรกของโลก  ธรรมจักรเริ่มหมุนครั้งแรกในวันอาสาหฬบูชา ท าให้ พระ
ธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าสว่างรุ่งเรืองเปรียบเหมือนดวงประทีปไปทั่วโลก เป็นวันที่
พระพุทธเจ้าทรงตรัสหนทางแห่งสันติสุข ด้วยการบอกทางเดินตามอริยมรรคมีองค์ ๘ เริ่มต้นจาก 
สัมมาทิฐิ เป็นทางไปสู่สันติสุข ซึ่งตรัสว่า“นตฺถิ  สนฺติ ปร  สุข  : ไม่มีสุขใดยิ่งไปกว่าสันติสุข” ค าว่า 
สันติสุขหมายถึง “นิพพาน” ในคัมภีร์มูลปัณณาสก์ มัชฌิมนิกาย พระพุทธเจ้าตรัสถึงเป้าหมายสูงสุด
ของพระพุทธศาสนาคือ “พระนิพพานเท่านั้น” เป็นภาวะที่มนุษย์ทุกคนควรบรรลุถึง เป็นวิวัฒนาการ
สูงสุดทางปัญญาของมนุษยชาติว่า “นิพฺพาน  ปรม  วทนฺติ พุทฺธา : พระพุทธเจ้าทั้งหลาย ตรัสว่า 
นิพพานเป็นบรมธรรม”  วันอาสาฬหบูชาจึงเป็นวันเริ่มต้นเริ่มของการสื่อสารธรรมเป็นการสื่อสารเชิง
พุทธสันติวิธี  พระพุทธเจ้าจึงเป็นนักสื่อสารธรรมเป็นนักนิเทศศาสตร์คนแรกของโลกเพ่ือสร้างสันติสุข
ในสังคมโลกโดยพระองค์มีหลักการสื่อสารธรรมคือ“จริง  ไพเราะ   เหมาะกาล  สามัคคี             
มีประโยชน์  ประกอบด้วยเมตตา” ซึ่งสอดคล้องกับการสื่อสารตามแนวทางของตะวันตก คือ SMCR
ของเบอร์โล พระพุทธเจ้าทรงเน้นย้ าการสื่อสารเผยแผ่ธรรมในโอกวาทปาติโมกข์ว่า การสื่อสารธรรม
ต้อง “ไม่พูดร้ายใคร ไม่ท าร้ายใคร มีความอดทนต่อความแตกต่าง” พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล 
กล่าวว่า “การสื่อสารสันติภาพที่แท้จริงนั้น คือ การดึงเอาความดีของอีกฝ่ายออกมาให้ได้” ด้วยการ
สื่อสารธรรมหาจุดร่วมให้ได้ในการอยู่ร่วมกัน ส่วนพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว. วชิรเมธี) กล่าวว่า    
การสื่อสารธรรมผ่านสื่อเทคโนโลยี พึงตระหนักว่า “อย่าใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ด้วยภูมิปัญญาขั้นต่ า” 
ซึ่งหมายถึง การไม่ใช้สื่อเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือท าลายเพ่ือนมนุษย์แต่ควรใช้เทคโนโลยีให้เป็น
ประโยชน์ต่อเพ่ือนมนุษย์และสังคมต่อไป   

 

๓.๒.๕ หลักธรรมเสริมสร้างพุทธสันติวิธี 
การจัดการความขัดแย้งโดยใช้ “หลักพุทธธรรมเชิงรับ” เป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นในแง่ของ

ปัจเจกเป็นหลักการเพื่อพัฒนาคุณภาพจิตของมนุษย์ให้มีภูมิต้านทาน ต่อความขัดแย้งที่เข้ามากระทบ 
มี ๒ ประการ คือ ๑) หลักขันติธรรม หมายถึง ความอดกลั้นที่เกิดขึ้นจากการถูกกระท าโดยฝ่ายตรง
ข้าม ไม่ว่าจะเป็นโจทย์หรือคู่กรณี ด้วยการถูกกระท าทางตรงและทางอ้อม เช่น การด่า การท าร้าย 
การกล่าวเสียดสี การหมิ่นประมาท พระพุทธเจ้าและสาวกได้ชื่อว่า“เป็นนักขันติบุคคล”จากกรณีนาง
มาคันทิยาได้จ้างทาสและกรรมกรไปด่าพระพุทธเจ้า แต่สิ่งที่พระพุทธเจ้าแสดงออกมาคือความอดทน 
ขณะที่พระอานนท์พยายามให้พระพุทธเจ้าหลีกหนีไปที่อ่ืน พระพุทธเจ้าชี้ว่า“การหนี”ไม่ใช่การ
แก้ปัญหาที่ถูกต้อง ซึ่งการหนีคนอ่ืนได้ แต่เราก าลังหนีตนเองที่ไม่สามารถอดทนต่อค าด่าได้ ๒) หลัก
อนัตตา หมายถึง การลดทอน รื้อถอน ท าลาย และสลายการยึดมั่นถือมั่นในความเป็นอัตลักษณ์ 



 
 

๓๑๓ 

ความเป็นอัตลักษณ์มีจุดแข็งในความเป็นเอกภาพของชุมชนสามารถด ารงไว้ซึ่งชาติพันธุ์ของตนเอง   
จนเป็นที่มาของการดูถูก ดูหมิ่น เหยียดหยาม เกลียดชัง คนอ่ืนกลุ่มอ่ืนชาติพันธุ์อ่ืนๆในแง่ของวรรณะ 
ความรู้ ภาษา จึงพยายามสลายความเป็นอัตลักษณ์ของตนเองด้วยหลักอนัตตา ดังที่พระพุทธเจ้าตรัส
กับเจ้าศากยะท้ังหลายว่า“เราได้เห็นหมู่สัตว์ก าลังดิ้นรสอยู่ด้วยทิฐิเหมือนปลาในอ่างน้ าน้อย ภัยได้เข้า
มาถึงเราแล้วเพราะได้เห็นคนทั้งหลายผู้โกรธกันและกันเพราะทิฐิ ฉะนั้น มุนีย่อมไม่กล่าวยกย่องตนใน
บุคคลที่เสมอกัน ผู้ต่ ากว่าผู้สูงกว่าและผู้ไม่ยึดติดถือมั่น” เมื่อเข้าใจอนัตตาย่อมสามารถประสาน
ประสานประโยชน์ร่วมกันได้  การจัดการความขัดแย้งโดยใช้ “หลักพุทธธรรมเชิงรุก” เป็นแนวคิดที่
มุ่งเน้นแง่ของสังคม ก่อให้เกิดผลในแง่บวกสู่ความเป็นเอกภาพ มี ๒ ประการ คือ ๑) หลักคารวธรรม  
หมายถึง การเคารพให้เกียรติยกย่อง ๒) หลักสามัคคีธรรม   และการจัดการความขัดแย้งโดยใช้ 
“หลักพุทธธรรมแบบคู่ขนาน” เป็นหลักแนวคิดโดยพุทธสันติวิธีจ านวน ๕ หลักธรรม ประกอบด้วย 
พรหมวิหารธรรม อปริหานิยธรรม สังคหวัตถุธรรม ศีล๕ และสาราณียธรรม โดย “สาราณียธรรม
ได้รับการน าเสนอมากครั้งท่ีสุดในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกบัความขัดแย้งในมิติต่างๆ”๑๓๗ 

สาราณียธรรมธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึง ธรรมเป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน ธรรมที่ท า
ให้เกิดความสามัคคีและหลักการอยู่ร่วมกัน ประกอบด้วย ๑) เมตตากายกรรม  ตั้งเมตตากายกรรม
ด้วยการช่วยเหลือผู้ร่วมคณะด้วยความเต็มใจ แสดงกิริยาอาการสุภาพ เคารพนับถือกันทั้งต่อหน้าและ
ลับหลัง ๒) เมตตาวจีกรรม ตั้งเมตตาวจีกรรมด้วยการบอกแจ้งสิ่งที่เป็นประโยชน์ แนะน าตักเตือน
ด้วยความหวังดี กล่าววาจาสุภาพ แสดงความเคารพนับถือทั้งต่อหน้าและลับหลัง ๓) เมตตามโนกรรม 
ตั้งเมตตามโนกรรมด้วยจิตปรารถนาดีคิดท าสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่กัน มองกันในแง่ดี มีหน้าตายิ้มแย้ม
แจ่มใส ๔ )สาธารณโภคี การแบ่งปันผลประโยชน์เท่าเทียมกัน ๕) สีลสามัญญตา มีศีลบริสุทธิ์เสมอกัน 
มีความประพฤติสุจริตดีงาม ถูกต้องตามระเบียบวินัย ๖) ทิฐิสามัญญตา มีทิฐิดีงามเสมอกัน มีความ
เห็นชอบร่วมกัน ธรรม ๖ ประการนี้มีคุณคือเป็นสารียะท าให้เป็นที่ระลึกถึง เป็นปิยกรณ์ท าให้เป็นที่
รัก เป็นครุกรณ์ท าให้เป็นที่เคารพ เป็นไปเพ่ือความสงเคราะห์ความกลมกลืนเข้าหากัน เพ่ือความไม่
วิวาทเพ่ือความสามัคคีเพ่ือเอกภาพความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน๑๓๘ 

หลักธรรมเสริมสร้างพุทธสันติวิธีซึ่งพระพุทธศาสนาเน้นมากคือเรื่อง “ขันติธรรม”      
มีความอดทนต่อความแตกต่างในการอยู่ ร่วมกัน เรียกว่า“ขันติธรรมทางศาสนา”ในทาง
พระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทรงสอนให้พุทธสาวกรู้จักอดทนอดกลั้นต่อผู้ที่ใช้ความรุนแรงกับตน
อย่างถึงที่สุด แม้เขาจะมุ่งร้ายต่อตนถึงขั้นปลงชีวิตก็ทรงสอนให้มั่นคงอยู่ ในขันติธรรม ต้องไม่ยอม

                                                           
๑๓๗วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์, วิธีจัดการความขัดแย้งและสร้างความปรองดองเชิงพุทธ ,

(กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ที่บริษัท๒๑ เซ็นจูรี่ จ ากัด, ๒๕๕๕) หน้า ๑๙๙-๒๐๕. 
๑๓๘กวีวงศ,์ สรรนิพนธ์พุทธทาสว่าด้วยสมานฉันท์และสันติวิธี,  (กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ที่โรงพิมพ์ต

ถาตา พับลิเคช่ัน จ ากัด, ๒๕๕๐), หน้า ๑๙๓-๑๙๔. 



 
 

๓๑๔ 

ปล่อยใจให้โกรธตอบเป็นอันขาด พระพุทธเจ้าตรัสว่า “หากภิกษุถูกพวกโจรใจบาปหยาบช้า
ประทุษร้ายจับมัดมือมัดเท้า แล้วน าเลื่อยมาหั่นตรงกลางล าตัว แม่สถานการณ์จะเลวร้ายขนาดนี้ 
พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าต้องไม่โกรธตอบ ภิกษุใดโกรธตอบทรงถือว่าไม่ใช่ผู้ท าตามค าสอนของ
พระองค์ ไม่นับว่าเป็นพุทธสาวก พระพุทธเจ้าจึงยกย่องพระสาวกชื่อ“พระปุณณะ”ว่าเป็นผู้มีขันติ
ธรรมเยี่ยมยอด พระพุทธศาสนาจึงเป็นศาสนาแห่งความอดทนอดกลั้นเป็นศาสนาแห่งอหิงสาคือการ
ไม่ใช้ความรุนแรงเป็นศาสนาแห่งสันติภาพ สอดรับการหลักโอวาทปาติโมกข์ว่า “ขันติ ปะระมังฺ ตะโป 
ตีติกขา กิเลสแปลว่า ขันติคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผาอย่างยิ่ง” แม้แต่บุคคลระดับโลกอย่าง 
“มหาตมะคานธี” ก็ใช้ความอดทนต่อการเรียกร้องเอกราชจากอังกฤษ โดยมิผูกใจเจ็บต่อการกระท า
ของทหารอังกฤษที่ได้สั่งจ าคุกผ่านประโยคว่า “ผู้อ่อนแอไม่สามารถให้อภัยใครได้เพราะการให้อภัย
เป็นคุณสมบัติของบุคคลผู้มีความเข้มแข็งและอดทนเท่านั้น” สอดรับกับ“เนลสัน แมนเดลา” อดีต
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ เจ้าของรางวัลโนเบลสันติภาพที่อดทนกับการคิดคุกถึง ๒๗ 
ปี กล่าวประโยคส าคัญว่า “การติดคุกท าให้ผมเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น”๑๓๙  

พระพุทธเจ้าจึงวางยุทธศาสตร์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ณ เวฬุวันเป็นเมืองรา
ชคฤห์แปลว่าบ้านของพระราชา พระพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาติโมกข์ถือว่าเป็นจุดยืนด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเป็น“หลักการท างานด้านสันติภาพ”สอดรับกับการประกาศของยูเนสโกเรื่อง “ขันติ
ธรรมทางศาสนา”ตรงกับค าว่า“สติ ขันติ สันติ”เป็นการจัดวางรากฐานการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
จากหลักการวิธีการและอุดมการณ์ที่พระพุทธเจ้าทรงยึดมั่นแสดงให้กับพระสงฆ์สาวก ๑,๒๕๐ รูป  
มหาจุฬาฯสร้างสมณะทูตแต่สันติศึกษาเป็นทูตสันติภาพ สันติศึกษาเป็นวิชาที่สร้างทูตสันติภาพเพ่ือไป
สร้างสันติสุขในสังคมถือว่าทูตสันติภาพในแง่มุมของพระพุทธศาสนา ประโยคแรกที่พระพุทธเจ้า
ประกาศ “ขนฺตี ปรม  ตโป ติติกฺขา แปลว่า ขันติเป็นเครื่องอดกลั้นเป็นเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่ง” 
พระพุทธเจ้ามีความเห็นต่างจากศาสนาพราหมณ์แม้แต่เรื่องของวรรณะ ซึ่งความจริงแล้ววรรณะเป็น
การบอกตามหน้าที่ต่างหากโดยกษัตริย์ท าหน้าที่ต้องออกรบ พราหมณ์ท าหน้าที่อบรมสั่งสอน แพทย์
ท าหน้าที่ค้าขาย ศูทรท าหน้าที่กรรมกร พระพุทธเจ้ามองว่ามนุษย์ทุกคนมีค่าเท่าเทียมกันพระพุทธเจ้า
จึงล้มวรรณะในสมัยนั้น ลินคอนประกาศเลิกทาสรัชกาลที่ ๕ ประกาศเลิกทาส  ซึ่งรัชกาลที่๕ ได้รับ
อิทธิพลจากลิงคอนที่สหรัฐอเมริกาแต่ผู้ที่“ประกาศเลิกทาสบุคคลแรกของโลกคือพระพุทธเจ้า” การ
ประกาศล้มเลิกวรรณะของพราหมณ์ พระพุทธเจ้าจึงเอาเรื่องกรรมมาเครื่องชี้ว่า “คนจะเป็นคนดีหรือ
คนชั่ว คนจัณฑาลหรือกษัตริย์ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับวรรณะแต่ขึ้นอยู่กับกรรมคือการกระท าของคนนั้น 
พระพุทธเจ้าเอากรรมมาผูกกับวรรณะ”      

                                                           
๑๓๙หลักสูตรสันติศึกษา มจร, งานสันติภาพสากล: ลมหายใจแห่งสันติภาพ: จากแนวคิดสันติภาพสู่

วิถีแห่งการปฏิบัต,ิ (กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ที่โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙) หน้า ๘-๙. 
 



 
 

๓๑๕ 

พระพุทธเจ้าทรงย้ าว่าตบะ มิใช่การทรมานร่างกายแต่หมายถึง ความอดทน อดกลั้น
ต่างหาก คนท างานด้านสันติภาพต้องอดทน ศาสนาพุทธถือว่าเป็น“ศาสนาขันติวาทะ เป็นศาสนา
ของคนที่มีต่อความอดทน” ถ้าใครไม่อดทนต่อค าพูดเสียดแทง ไม่อดทนต่อความทุกข์ ไม่อดทนต่อ
ความชั่วที่มาท้าทายไม่ถือว่าเป็นศาสนิกชนตามพระพุทธศาสนา การเป็นพุทธจะต้องเริ่มต้นด้วยความ
อดทนอดกลั้นอย่าปล่อยตามอารมณ์ของตนเอง เป็นการประกาศความต่างของพระพุทธเจ้า           
นิพพานัง  ปรมัง วทันติ พุทธา กล่าวว่านิพพานเป็นธรรมอันยิ่ง เป้าหมายสุดทายของศาสนาพุทธคือ 
นิพพาน  ด้วยการเดินทางตามมรรคมีองค์ ๘  เป็นทางสายเดียวเท่านั้นคือมัชฌิมาปฏิปทา  นิพพาน
ของพระพุทธเจ้าแปลว่าดับและเย็นเป็นสัญลักษณ์ของสันติสุข ใครก็ตามสงบเยือกเย็นคือ นิพพาน  
ความหมายของนิพพานคือดับ ดับจากราคะโทสะโมหะ ผู้จ ากัดสัตว์อ่ืนอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลย  
บรรพชิตแปลว่าเว้น บรรพชิตต้องเว้นจากราคะ โทสะ โมหะ บุคคลใดที่จ ากัดสัตว์อ่ืนอยู่ไม่ชื่อว่าเป็น
บรรพชิต ผู้เบียดเบียนคนอ่ืนไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลย ใครที่สงบเรียกว่า สมณะสงบกาย วาจา ใจ 
บรรพชิตและสมณะเป็นในภาษาธรรมเราจะต้องไม่คิดจ ากัดสัตว์อ่ืน พระพุทธเจ้าก าลังสะท้อนถึงกลุ่ม
บูชายัญเพราะเป็นการสร้างปาณาติบาต ในฐานะเป็นบรรพชิตและสมณะไม่เห็นด้วยเลยกับการฆ่าคน
หรือท าร้ายสัตว์ เป็นการปฏิวัติเรื่องการบูชายัญ  ล้มเรื่องการบูชายัญ ในอดีตพระราชาทรงท าพิธีบูชา
ยัญด้วยการฆ่าสัตว์แต่มีปุโรหิตแนะน าให้ทรงทานรักษาศีล ภาวนา ปุโรหิตแนะน าให้พระราชาระดม
เศรษฐีประชุม เพ่ือให้เศรษฐีไปช่วยเหลือสนับสนุนประชาชน เพราะ“ศัตรูของพระราชาคือความ
ยากจน” เพราะยากจนจึงต้องมีการขโมย ศัตรูของคอมมิวนิสต์ คือ ความยากจน พระพุทธเจ้าจึงตรัส
ว่า ความหิวเป็นโรคอย่างยิ่ง ต้องจัดการกับความหิว ปราบใดที่ท้องยังหิวอยู่ ยากที่จะพัฒนา แต่ต้อง
รู้จักประมาณในการบริโภค เป็นคนเลี้ยงง่าย ชีวิตเราเกี่ยวเนื่องด้วยชีวิตคนอ่ืน“จงพอเพียงในสิ่งเสพ 
แต่อย่าพอเพียงในกุศลธรรม”๑๔๐ 

หลักธรรมในการเสริมสร้างพุทธสันติวิธีเพ่ือให้เกิดสันติภาพในสังคม ด้วยการอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุขต้องใช้สาราณียธรรม ด้วยการคิดด้วยเมตตา พูดด้วยเมตตา ท าด้วยเมตตา  แบ่งปัน
ผลประโยชน์ จัดสรรทรัพยากรส่วนร่วมอย่างยุติธรรม ลดทิฐิมานะ ด้านทิฐิสามัญญตาเป็นความคิด
ความเห็นลงลอยเป็นหนึ่งเดียวกัน จะเอาการเมืองการปกครองระบอบไหนคนในชาติก็ต้องชัด        
ถ้าไม่ชัดจึงเกิดการทะเลาะกันแบบทุกวันนี้ สองความเชื่อทางการเมืองปะทะกัน  จึงกลายเป็นสอง
ประชาธิปไตย “การเมืองไทยจึงไม่นิ่งสันติภาพทางสังคมจึงไม่เกิด”  ด้านสีลสามัญญตาเป็นการ
เคารพในกฎกติกามารยาททางสังคมอันหนึ่งอันเดียวกัน สังคมไทยมีปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย  
กฎหมายศักดิ์สิทธิ์ส าหรับบางกลุ่ม สันติภาพในสังคมไทยจึงยังเกิดไม่ได้ขึ้น สันติภาพในทางเศรษฐกิจ  
พระพุทธองค์ทรงสอนเรื่องเศรษฐกิจด้วยหัวใจเศรษฐีมาประยุกต์ใช้ให้เกิดสันติภาพส่วนบุคคล ในการ
                                                           

๑๔๐พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, พุทธสันติวิธี: หลักการท างานด้านสันติภาพของพระพุทธเจ้า, (การ
บรรยายหลักการสร้างสันติภาพเรื่องโอวาทปาติโมกข์ ณ สวนไผ่เวฬุวัน อินเดีย, ๒๕๕๘) กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘. 



 
 

๓๑๖ 

สร้างเนื้อสร้างตัวเป็นหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจ ประกอบด้วย ๑) อุฎฐานสัมปทา ขยันหาท ามาหา
กิน ประกอบสัมมาอาชีพ ๒) อารักขสัมปทา รู้จักรักษาเงินทองที่หามาได้เป็นอย่างดี ถือว่าเป็น
เศรษฐศาสตร์เชิงพุทธ  พระพุทธเจ้าสอนเรื่องการบริหารเงิน ๓) กัลยาณมิตตา อยู่ในสังคมที่มีแต่คนดี 
เป็นกัลยาณมิตรห่างไกลอบายมุข ๔) สมชีวิตา ใช้ชีวิตสมดุล บริหารรายรับรายจ่ายให้พอเหมาะพอสม 
จะจับจ่ายอะไรให้คิดถึงความเป็นจริง ถือว่าเป็นสันติภาพในทางเศรษฐกิจ  

สันติภาพระหว่างประเทศ ใช้หลักธรรมสังคหวัตถุ๔ มาประยุกต์ใช้ อันประกอบด้วย   
๑) ทาน การแบ่งปัน เอ้ืออารีต่อกันและกัน เช่น ช่วงเนปาลเจอปัญหาแผ่นดินไหวเราก็เข้าไปช่วย    
คนไทยขึ้นชื่อว่าจิตใจเมตตาอารีมาก ได้รับการยกย่องจากทั่วโลกว่าไทยเป็นชาตินักให้ระดับโลก     
๒) ปิยวาจา  สื่อสารกันด้วยเมตตาและไมตรี ที่เราต้องติดต่อกับต่างประเทศทั่วโลกไม่เข้าไปแทรก
กิจการภายในของประเทศใด เรามีการสื่อสารที่ดีเรียกว่าปิยวาจา ประเทศไทยไม่เคยชวนใครทะเลาะ 
ในเวทีโลกถ้าเราใช้เป็นก็สร้างสัมพันธภาพที่ดี ๓) อัตถจริยา บ าเพ็ญตนให้เป็นคนที่มีประโยชน์ ไม่เห็น
แก่ตัว ประเทศชาติบ้านเมืองไหนตกทุกข์ได้ยากเราก็ไม่ดูเบา ไม่ใจจืดไม่ใจด า เข้าไปช่วยเหลือเกื้อกูล       
๔) สมานัตตา เคารพทุกคนในฐานะคนทุกคนทั่วโลกก็มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เหมือนกัน ไม่หยิ่งไม่
จองหองว่าเรา เป็นประเทศที่ดีที่สุดในโลก แต่เคารพศักดิ์ศรีแห่งความมนุษย์ทุกคนบนโลก ให้เกียรติ
คนทั้งโลก ในฐานะเขาก็เป็นมนุษย์เหมือนกันเรา จะท าให้เราสร้างสันติภาพในระดับโลกได้  

วิธีการสร้างสันติภาพในระดับโลกจากหนังสืออหิงสา มรรคาสู่สันติภาพ (NON-
VIOLENCE) เราจะอยู่ร่วมกับคนทั้งโลกได้ ต้องปฏิบัติตามหลักการสร้างสันติภาพระดับโลก โดยได้น า 
พรหมวิหาร ๔ มาใช้ในเวทีโลก ประกอบด้วย ๑) ในยามปกติมีเมตตาและไมตรีต่อคนทั้งโลก ดั่งหนึ่ง 
“โลกทั้งผองเป็นพี่น้องกัน” ทอดตามองไปทางไหนคนทั้งโลกเคยเป็นญาติพ่ีน้องของเราทั้งหมด
ทั้งสิ้นค าว่า เมตตา กับค าว่า มิตร มีรากศัพท์เดียวกัน ในยามปกติเรามีเมตตาต่อคนทั้งโลก“ We are 
the one We are the world:โลกทั้งผองเป็นพี่น้องกัน”  ๒) ในยามมีปัญหา เรากรุณาช่วยเกื้อกูล
คนทั้ ง โลก เราไม่ ใจจืดใจด า อย่างเฮติแผ่นดินไหน เนปาลแผ่นดินไหน พม่าแผ่นดินไหว               
จีนแผ่นดินไหว เราไปช่วยนี่คือ ความกรุณาพร้อมที่จะช่วยเกื้อกูลในยามที่เพ่ือนร่วมโลกตกทุกข์ได้ยาก 
๓)มุทิตา เห็นใครได้ดีมีความสุขเราก็พลอยอนุโมทนา เราไม่ไปขัดขวาง ไม่ไปริษยา ประเทศใดมีการ
พัฒนาการที่ดีขึ้น เราอนุโมทนาส่งเสริมยกย่องเขา  ๔) อุเบกขา ประเทศชาติบ้านเมืองใดท าอะไรไม่ดี
ไม่งาม เราเตือนเต็มที่แล้วเขาไม่ฟัง เราก็ควรวางใจให้เป็นกลาง ไม่ไปแทรกแซงปล่อยให้เขาได้รับผล
แห่งกรรมท่ีเขาท ามา ตามเหตุตามปัจจัยที่เขาได้กระท ามา เป็นหลักในการสร้างสันติภาพในระดับโลก  

สันติภาพทางสังคมไม่สามารถแยกออกจากสันติภาพทางเศรษฐกิจได้ การที่คนไปวิ่งราว 
กันหรือไปท าร้ายคนอ่ืน เพราะยากจน สันติภาพทางสังคมศีล ๕ เป็นเหตุปัจจัยร่วมที่ส าคัญมาก  
เพราะในศีล ๕ นั้นไม่ได้พูดถึงเรื่องของมิติทางจิตใจแต่ศีล๕ เขาเรียกว่า ศีลเจตนารมณ์จากสังคม     
มุ่งหมายอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแต่ยังไม่เน้นมิติทางจิตใจ ดังนั้น “ศีล ๕ ถือว่าเป็นรากฐาน



 
 

๓๑๗ 

สันติภาพทางสังคม” จึงมีการนิยามศีล ๕ ดังนี้  ข้อที่ ๑หมายถึง การเคารพชีวิตทุกชีวิต การไม่ใช้
ความรุนแรงทุกชนิด การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนเราเมตตากับทุกชีวิต เพราะโลกทั้งผองคือพ่ีน้องกัน 
เป็นการเชื่อมโยงโลกทั้งผองเป็นพ่ีน้องกัน   ข้อที่ ๒ หมายถึง เคารพในกรรมสิทธิ์ของผู้อ่ืนทุกชนิด 
ไม่คอรัปชั่นในทุกรูปแบบในทุกช่องทางและประกอบสัมมาอาชีพประกอบอาชีพที่สุจริต  จึงก่อตั้งมหา
วิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์เพ่ือแก้ปัญหาความยากจนชาวไร่ชาวนา นี่คือ การสร้างสันติภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคม นักเรียนต้องผ่านหลักสูตรคอร์สภาวนาเรียนเรื่องสัมมาอาชีพ  ข้อที่ ๓ หมายถึง 
เคารพในสถาบันครอบครัว รักเดียวใจเดียว ไม่สร้างความสัมพันธ์ปราศจากความรับผิดชอบ  เคารพ
ในชีวิตคู่ในบุคคลที่เราเชื้อเชิญมาเป็นคู่ชีวิตต่างคนต่างเคารพซึ่งกันและกัน จะท าให้สถาบันครอบครัว
มีความมั่นคง ข้อที่ ๔ หมายถึง เคารพในสัจจะหรือความจริง  ไม่ใช้ข้อมูลเท็จในการท าลายเพ่ือน
มนุษย์ หรือท าลายสังคม วาจาที่ก่อให้เกิดความเกลียดชัง ท าลายเพ่ือนมนุษย์  กล่าววาจาสุภาษิต คือ 
ปิยวาจา พูดความจริง และความจริงนั้นมีหลักฐาน ความจริงนั้นมีประโยชน์ ความจริงนั้นถูก
กาลเทศะ ความจริงนั้นเป็นภาษาที่สุภาพ และความจริงนั้นพูดบนพ้ืนฐานแห่งความเมตตา ข้อที่ ๕
หมายถึง  เคารพในสุขภาพของตนเอง  ด้วยการลด ละ เลิก จากการดื่มสุรายาเมา การพนัน อันเป็น
รากฐานแห่งความประมาท  ดังนั้นศีล ๕ จึงเป็นรากฐานสันติภาพของสังคม ด้วยการมองศีล ๕ ในเชิง
บวกเชิงสร้างสรรค์และพัฒนา   

สติปัฏฐาน ๔ แปลว่ารากฐานแห่งสติ  เมื่อมีสติความคะนองทางกาย ทางวาจา ทางใจ 
มันหายไป  การที่มีความคะนองทางกาย วาจา ใจ เพราะว่ามีกิเลส โลภ โกรธ หลง มันพาดิ้นรน 
กระเสือก กระสน วิ่งวุ่นโวยวายตามแต่ตัณหาจะพาไป เพราะว่ารู้ไม่ทันกิเลสภายในจิตใจของตน เมื่อ
เราเจริญสติ “เรารู้ทัน รู้เรื่องที่คิด รู้กิจที่ท า รู้ค าที่พูด ทุกอิริยาบถที่เคลื่อนไหว” ใจของเราสงบ 
พอใจของเราสงบเราส ารวม กาย วาจา ใจ โดยอัตโนมัติ พอวาจาสงบ มือของเรา เท้าของใคร ไม่ท า
ร้ายใครแล้ว  มันก็สงบไปโดยอัตโนมัติ  เราจึงเป็นบุคคลแห่งสันติภาพ  “สติคือรากฐานของสันติ  
ฉะนั้นการสร้างสันติภาพที่แท้จริงต้องเริ่มต้นจากสติปัฏฐาน เพราะสติเป็นรากฐานของสันติภาพ” 
เป็นแนวทางการสร้างสันติภาพที่พระพุทธองค์ทรงยกย่องมาก  พระพุทธองค์จึงเป็นบุคคลแห่ง
สันติภาพ  ไม่ว่าจะถูกกระท ารุนแรงอย่างไร พระองค์ไม่โกรธเกลียด  ชิงชัง  ถูกปองร้ายอย่างไร ไม่มี
คิดท่ีจะใช้ความรุนแรงตอบ ต่อคนดีพระองค์ก็รักต่อคนร้ายพระองค์ก็รัก พระองค์ทรงสอนว่า “จงรัก
ศัตรูของเธอนี่คือค าสอนของพระพุทธเจ้า”ครั้งองค์ดาไลลามะหนีออกมาจากทิเบต ถูกทหารกองทัพ
จีนไล่ล่า เมื่อพระองค์ทรงลี้ภัยมาได้แล้ว กลายเป็นผู้น าทางจิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ของโลก ถูกฝรั่ง
ชาวตะวันตกสัมภาษณ์ว่า พระองค์กลัวไหมตอนที่ถูกไล่ล่า  พระองค์ตอบว่ากลัว  นักข่าวตกใจว่าผู้น า
ทางจิตวิญญาณระดับโลกยังกลัวตาย  พระองค์ตอบว่า “ฉันไม่กลัวตายแต่ฉันกลัวว่าจะเกลียดศัตรู
เข้าต่างหาก เป็นการตอบบนพื้นฐานผู้ที่มีสันติในเรือนใจ” จงรักศัตรูของเธอมาจากแนวคิด      



 
 

๓๑๘ 

อัปปมัญญาหรือพรหมวิหาร ๔  “เป็นความรักที่กว้างไกลไร้พรหมแดน รักแม้กระทั่งศัตรูของตนเอง 
จึงหลักธรรมอันรากฐานของสันติภาพ 

ดังนั้น“รากฐานของสันติภาพและสงครามอยู่ที่เดียวกันคือจิตใจ”  สันติภาพเริ่มที่ใจ  
สงครามเริ่มที่ใจ การเรียนรู้สันติภาพจึงต้องเรียนรู้ที่ใจเป็นส าคัญ แต่ต้องไม่มองในมิติจิตใจเพียงเดียว 
จนกระท่ังหลงลืมมิติทางสันติภาพทางสังคม เพียงตระหนักไว้ว่า “สันติภาพเริ่มที่ใจ สงครามเริ่มที่ใจ  
การแก้ปัญหาต้องเริ่มที่ใจคน” สันติภาพภายในจะไปเชื่อมกับสันติภาพภายนอกโดยอัตโนมัติ       
ถ้าดูแลใจให้ดี คนที่มีจิตใจดีงาม มีสติ มีศีล มีสมาธิ มีปัญญา เมื่อใจมีสติ วาจาก็มีสติ กายก็มีส ติ    
สันติในเรือนใจของคนหนึ่งคนจะส่งผลถึงคนในสังคมโดยอัตโนมัติ “การดูแลจิตใจตนเองจึงเท่ากับ
การดูแลสังคมอันเป็นรากฐานของสันติภาพอย่างแท้จริง”  จึงต้องส่งเสริมให้แต่ละบุคคลเป็นบุคคล
แห่งสันติภาพด้วยการหมั่นเจริญสติ เมื่อมีสติอยู่เสมอได้รับการดูแลคนในสังคมได้รับการดูแล  ในทาง
กลับกันถ้าไม่มีสติสังคมก็ขาดสันติภาพ  สันติในเรือนใจจึงเป็นหลักประกันของสันติในโลก แต่ถ้าไม่มี
สันติในเรือนใจจะเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามในโลก จึงขอให้ส่งเสริมการสร้างสันติในเรือนใจ โดยไม่
ละเลยสันติภาพของสังคม๑๔๑ เพราะการรบราฆ่าฟันกันกล่าวคือ การใช้อาวุธไม่มีคม การใช้อาวุธมีคม 
การทะเลาะ การแก่งแย่ง การวิวาท การกล่าวค าหยาบว่า “มึง มึง” การพูดค าส่อเสียด และการพูด
เท็จทั้งหลาย ธรรมอันเป็นบาปอกุศลเป็นอเนก ย่อมเกิดขึ้นพร้อมด้วยอาการอย่างนี้๑๔๒ ซึ่งน าไปสู่
ความขัดแย้งในการอยู่ร่วมกัน   หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข 
พระพุทธศาสนามีหลักธรรมที่ส าคัญที่หล่อหลอมให้พุทธศาสนิกชนเป็นคนรักสันติ รักอิสรเสรี มีนิสัย
โอบอุ้มอารี มีเมตตากรุณาต่อกัน ซึ่งประกอบด้วย ๓ หลักธรรม ๑) หลักสังคหวัตถุ หมายถึง หลักการ
สงเคราะห์ อันมีการแบ่งปันเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  พูดจาดีต่อกัน  ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และวางตน
สม่ าเสมอร่วมแก้ปัญหา ถือว่าเป็นหลักธรรมในการอยู่ร่วมกัน ๒) หลักพรหมวิหาร หมายถึงคุณธรรม
ของผู้ใหญ่ ด้วยการปรารถนาดีต่อผู้อ่ืน ช่วยผู้อ่ืน ยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีและมีความรู้เป็นกลางเมื่อเห็นผู้อ่ืน
ประสบความสุขหรือทุกข์ ๓) หลักสาราณียธรรม หมายถึง ธรรมที่ท าให้เราระลึกถึงกัน ด้วยการ
กระท าดีต่อกัน พูดจาดีต่อกัน มีจิตไม่คิดท าร้ายกัน แบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  มีความประพฤติ
อันดีงาม  และมีความเห็นร่วมกันไม่วิวาทเพราะความเห็นผิด๑๔๓  

                                                           
๑๔๑พระมหาวุฒิชัย  วชิรเมธี,  พุทธสันติวิธี: พระพุทธศาสนาเพ่ือสันติภาพ, (สัมภาษณ์การสร้าง

สันติภาพภายในและสันติภาพภายนอก ณ ไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย, ๒๕๕๘)  ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘. 
๑๔๒กวีวงศ์, สรรนิพนธ์พุทธทาสว่าด้วยสมานฉันท์และสนัติวิธี,  (กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ที่โรงพิมพ์ต

ถาตา พับลิเคช่ัน จ ากัด, ๒๕๕๐), หน้า ๕. 
๑๔๓พระมหาดวงเด่น ฐิตญาโณและขันทอง วัฒนะประดิษฐ์และคณะ, รายงานการวิจัยศูนย์อาเซียน: 

ความหลากหลายทางชาติพันธุ์กับวิถีการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในประชาคมอาเซียน กรณีศึกษานิสิตกลุ่ม
ประเทศCLMV ใน มจร,  (นนทบุรี: พิมพ์ที่ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชน ปริ้นติ้ง, ๒๕๕๙), หน้า ๒๓๒-๒๓๗. 



 
 

๓๑๙ 

ดังนั้น หลักธรรมของพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นพุทธสันติวิธีขึ้นอยู่กับว่าจะไปใช้กับ
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ใดๆ แต่ทุกหลักธรรมสามารถน าไปเสริมสร้างการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
วิทยากรจึงสามารถเลือกหลักธรรมให้เหมาะสมกับเวลา สถานที่ โอกาส บุคคลเพ่ือไปสนับสนุนในการ
ท ากิจกรรมเพ่ือจัดการความขัดแย้งในมิติต่างๆ ไม่ว่าจะเลือกหลักธรรมใดถือว่าเป็นพุทธสันติวิธีเพียง
ใช้ให้ถูกบุคคล สถานที่ เวลา สถานการณ์ ก็น ามาซึ่งสันติสุขในองค์กรและสังคมต่อไป    

 

๓.๒.๖ การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี  
 

ที่มาของความขัดแย้งอันน าไปสู่การแก้ไขที่ยากมากคือ “อคติ” ซึ่งถูกสร้างขึ้นมาจาก
ความแตกต่างทางชนชั้น กลุ่มชาติพันธุ์ เชื้อชาติ ศาสนา ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ของสังคม 
อคติในสังคมไทยปัจจุบันยังครอบคลุมปัญหาระหว่างผู้มีอ านาจกับประชาชน ๑๔๔ สันติวิธีเป็น
กระบวนการตอบโต้กับสถานการณ์ความขัดแย้งในรูปแบบที่ไม่ใช้ก าลังทางกายภาพเพ่ือแก้ปัญหา
ความขัดแย้ง สันติวิธีจึงไม่ได้หมายถึงความเฉื่อยชา(Passive) และการไม่กระท า(Inaction) หากแต่
เป็นการกระท าหรือการแสดงออกในรูปแบบหนึ่งที่ไม่ใช้ความรุนแรง เช่น การเดินขบวนประท้วง   
การติดป้ายสัญลักษณ์ การอดอาหาร การไม่ให้ความความร่วมมือในกิจกรรม และการเจรจาการไกล่
เกลี่ยกับคู่ขัดแย้ง ผู้ใช้สันติวิธีจึงไม่ใช้ความรุนแรงและไม่ต้องการท าให้คู่ต่อสู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต   
ผู้ใช้สันติวิธีจะต้องกล้าหาญในการชนะใจตนเอง ใช้ความอดทน ควบคุมตนเองได้และมีความเข้า
ใจความรักต่อเพ่ือนมนุษย์ หลักคิดของสันติวิธี (Non-Violence Concepts) คือการไม่ใช้ความรุนแรง 
สามารถแบ่งออก ๘ ประการ ประกอบด้วย 

๑) ปฏิเสธการใช้ความรุนแรงสิ้นเชิง ๒) โจมตีที่ปัญหา ไม่โจมตีที่ตัวบุคคล 
๓) สร้างความสัมพันธ์ที่ดี  ๔) ไม่มุ่งเอาชนะกันแต่สร้างความร่วมมือ 
๕) ตอบสนองความต้องการของทุกฝ่าย ๖) มองทุกคนมีความเป็นมนุษย์เหมือนกัน 
๗) เน้นเหตุผลและความรู้สึก ๘) กล้าและมีความสร้างสรรค์๑๔๕      
การแก้ปัญหาความขัดแย้งตามแนวทางสันติวิธี จึงเป็นการแก้ไขความขัดแย้งโดย

ปราศจากการใช้ความรุนแรง ปราศจากอคติ มีเพียงแต่ความกล้า ความร่วมมือ การมุ่งส ร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันเพราะความขัดแย้งในสังคมปัจจุบัน   พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล     
แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ๑) ความขัดแย้งในทางเศรษฐกิจ ๒) ความขัดแย้งทางสังคม ๓) ความ

                                                           
๑๔๔ฉันทนา  บรรพศิริโชติ หวันแก้ว, สันติวิธีและธรรมชาติของความขัดแย้งในสังคม: ศูนย์สันติวิธี

และธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า, (กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ที่บริษัทพริ้นติ้ง ฮอลล์ จ ากัด, ๒๕๕๕), หน้า ๕๗. 
๑๔๕วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร,  สันติวิธี: การจัดการความขัดแย้งตามแนวทางสันติวิธี , 

(กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ที่บริษัทแดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จ ากัด, ๒๕๖๐) หน้า ๑-๑๔. 



 
 

๓๒๐ 

ขัดแย้งทางการเมือง๑๔๖ เริ่มจากศตวรรษที่ ๒๐ เป็นศตวรรษแห่งการต่อสู้ด้วยสันติวิธี แม้เป็นที่
ยอมรับกันว่าที่ผ่านมาไม่มีขบวนการสันติวิธีใดที่โดดเด่นเท่ากับขวบการต่อสู้เพ่ือเอกราชซึ่งน าโดย
มหาตมะคานธี ถือว่าเป็นการต่อสู่ด้วยสันติวิธีที่ประสบความส าเร็จ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงส าคัญ
ในประวัติศาสตร์ มหาตมะคานธีจึงกล่าวว่า “การต่อสู้ด้วยสันติวิธีไม่ใช่รูปแบบหนึ่งของการปฏิบัติ
โดยตรง แต่เป็นรูปแบบเดียวเท่านั้นเป็นพลังยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกของนักเคลื่อนไหว เป็นพลังที่มีความ
เป็นบวกมากกว่ากระแสไฟฟ้า” รวมถึงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ของการล่มสลายของระบอบ
คอมมิวนิสต์ในยุโรปตะวันออก เกิดจากการต่อสู้ด้วยสันติวิธีของประชาชนจ านวนมาก ชัยชนะจึงไม่
จ าเป็นต้องเกิดจากการใช้อาวุธที่เหนือกว่า ถึงแม้ว่าผู้มีอาวุธย่อมได้เปรียบในการใช้ความรุนแรงต่อนัก
สันติวิธี แต่ถ้ารัฐบาลใช้ความรุนแรงอย่างโหดเหี้ยมต่อประชาชน รัฐบาลจะตกอยู่ในฐานะเสียเปรียบ
เพราะความชอบธรรมของรัฐบาลจะหายไปในสายตาของประชาคมโลก การยึดมั่นในสันติวิธีอย่างถึง
ที่สุดจึงเป็นสิ่งส าคัญต่อชัยชนะของประชาชน๑๔๗ วิธีการในการจัดการความขัดแย้งสามารถแบ่งออก 
๒ ประเภท “๑) วิธีที่ไม่ใช่ทางกฎหมาย ๒) วิธีทางกฎหมาย” ส่วนวิธีที่ไม่ใช่ทางกฎหมาย ได้แก่ 
การเจรจา(Negotiation)  การไกล่เกลี่ยโดยคนกลาง (Mediation) สุนทรียสนทนา (Dialogue)    
การประนีประนอม (Compromising) การมีส่วนร่วม (Participation) การให้อภัย (Forgiveness) 
ส่วนวิธีทางกฎหมาย ได้แก่ อนุญาโตตุลาการ (Arbitration) กระบวนการทางศาล (Judicial 
Approach) กระบวนการออกกฎหมาย (Legislative Approach) โดยการไกล่เกลี่ยเป็นวิธีหนึ่งที่
น ามาจัดการความขัดแย้ง เป็นกระบวนการที่คู่กรณีตกลงสมัครใจที่จะมาเจรจากันซึ่งมีคนกลาง
สามารถยอมรับได้ทั้งสองฝ่าย การเจรจาไม่ได้มุ่งหวังเพ่ือจะเอาชนะแต่จะหาทางออกร่วมกันโดยทุก
ฝ่ายมีความพึงพอใจ๑๔๘  

เหตุผลที่สันติวิธีถูกเลือกน ามาใช้ในการแก้ปัญหาในจัดการปัญหาความขัดแย้งเพราะ   
๑) “สันติวิธีเป็นวิธีที่ถูกต้องตามหลักศีลธรรม” เป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาความเป็นมนุษย์ เป็น
ส่วนหนึ่งของการพัฒนาจิตใจมนุษย์ แก้ปัญหาแบบมนุษย์ด้วยตัวมนุษย์เอง ค าว่า“ศีลธรรม”ในมิติของ
ศาสนาท าให้เห็นแนวทางในการพัฒนามนุษย์ ถือว่ามีจุดร่วมที่คล้ายคลึงกัน ๒) “สันติวิธีเป็นเครื่องมือ
ในการจัดการความขัดแย้ง” เพราะเป็นวิธีการที่สร้างพ้ืนฐานของความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่าง

                                                           
๑๔๖ไพศาล  วิสาโล,  สร้างสันติด้วยมือเรา: คู่มือสันติวิธีส าหรับนักปฏิบัติการไร้ความรุนแรง, 

(กรุงเทพมหานคร: ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๐) หน้า ๒๘. 
๑๔๗ปีเตอร์ แอ็คเคอร์แมนและแจ๊ค ดูวาลล์, พลังแห่งสันติวิธี: การยุติปัญหาความขัดแย้งในรอบ

ศตวรรษ, (กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ที่บริษัท แปลนพริ้นท์ติ้ง จ ากัด, ๒๕๕๓), หน้า ๑-๒. 
๑๔๘ชลากร  เทียนส่องใจ, การเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลางเชิงพุทธ: หลักการเคร่ืองมือส าหรับการ

จัดการความขัดแย้ง, (กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ที่โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖) หน้า ๙๔. 
 



 
 

๓๒๑ 

มนุษย์ท าให้เกิดความเห็นใจ ความเข้าใจ การให้อภัย หาทางออกร่วมและเป็นวิธีการป้องกัน และต่อสู้
กับภัยในด้านต่างๆ ๓) “สันติวิธีเป็นวิธีเดียวที่สนับสนุนประชาธิปไตย” โดยเฉพาะประชาธิปไตยแบบ
มีส่วนร่วม (Participatory Democracy) ดังที่นักคิดบางท่านได้น าเสนอว่า ประชาธิปไตยเป็นวิธี
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคคลกลุ่มต่างๆ เพ่ือหาแนวทางแก้ไขความขัดแย้งแทนการใช้ความรุนแรง  
๔) “สันติวิธีเป็นวิธีสนับสนุนกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกๆ กลุ่ม” การที่ท าให้
สังคมเกิดสันติสุขได้นั้น จ าเป็นต้องดึงทุกคนในสังคมที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาหาทางออกร่วมกัน 
(Inclusive Society) ไม่ใช่ผลักผู้มีส่วนได้ส่วนเสียออกไป (Exclusive Society ) ดังที่ประเวศ วะสี
กล่าวว่าควรท าให้สังคมนี้ให้เป็น“สังคมานุภาพ” ๕) “สันติวิธีเป็นวิธีเดียวที่สนับสนุนการคิด และการ
ปฏิบัติการในการจัดการความขัดแย้งโดยไม่ใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบ” ทั้งทางร่างกาย ทางเพศ 
ทางจิตใจ ทางเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  การไม่ใช้ความรุนแรงดังกล่าวนั้น ประกอบไป
ด้วย “ความเป็นธรรม” ทั้งในแง่ของความยุติธรรม ความเที่ยงธรรม  การยกย่องและให้เกียรติมนุษย์
ในสถานะของเพ่ือนร่วมโลกคนหนึ่งที่รักสุข และเกลียดกลัวความทุกข์เช่นเดียวกัน ๖) “สันติวิธีเป็น
วิธีการที่น่าจะมีการสูญเสียน้อยที่สุด” ทั้งระยะสั้นระยะยาว ทั้งรูปธรรมและนามธรรม ผิดกับการใช้
ความรุนแรง ซึ่งทุกฝ่ายอ้างว่าเป็นวิธีการสุดท้าย ซึ่งบางกรณีสามารถบรรลุผลในระยะสั้นเป็นรูปธรรม
ชัดเจน แต่หากความขัดแย้งด ารงอยู่เพียงแต่ถูกกดไว้ โอกาสที่จะท าให้เกิดความรุนแรงในระยะยาว
ย่อมมีอยู่ ส่วนในทางนามธรรม เช่น ความเข้าใจอันดีความสามัคคีปรองดอง นั้นย่อมเกิดขึ้นได้ยาก
ด้วยวิถีความรุนแรง  ๗) “สันติวิธีเป็นวิธีที่ใช้จัดการกับความขัดแย้งในสังคมที่มีความสลับซับซ้อน 
(Chaos)” เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นมามักจะมีแนวโน้มไปสู่ความรุนแรงได้ง่าย สันติวิธีจะเข้ามา มี
บทบาทและท าหน้าที่ในการประสานร่องรอยความขัดแย้งเหล่านั้น เพ่ือให้สังคมไทยได้ปรับกระบวน
ทัศน์ (Paradigm shift) จากวิธีเดิมที่ใช้อ านาจเข้าไปแก้ไขปัญหาแบบสังคมโบราณซึ่งใช้ไม่ได้แล้วใน
สังคมปัจจุบัน ไปสู่กระบวนการทางสังคมที่เน้นการเข้ามามีส่วนร่วมกันคิดร่วมกันท าเรียกว่า“วิธีการ
อารยะ”(Civilize)หรือ“ความเป็นอารยะ”(Civility)กล่าวคือเป็นการพัฒนาจากสังคมเดิมไปสู่แนวทาง
สันติวิธี๑๔๙ การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี ประกอบด้วย “๑) การให้อภัย ๒) การไกล่เกลี่ย    
๓) การสานเสวนา การฟังด้วยหัวใจ สันติสนทนา ๔) การขอโทษอย่างจริงจัง”  

๑) “การให้อภัย” จัดเป็นสันติวิธีเป็นเครื่องมือในการจัดการความขัดแย้งเพ่ือน าไปสู่
สันติภาพ แนวคิดทฤษฏีการให้อภัย (Forgiveness) ความหมายเชิงจิตวิทยา การให้อภัยหมายถึง   
การตอบสนองของบุคคลหนึ่งที่มีต่ออีกบุคคลหนึ่งที่ท าให้เจ็บปวดโดยตั้งใจละทิ้งความรู้สึก การคิด 
พฤติกรรมในทางท่ีไม่ดีต่อบุคคลนั้นและแทนที่ด้วยความรู้สึกคิดที่ดี ความหมายเชิงสังคม การให้อภัย
เป็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในแรงจูงใจที่จะโน้มเอียงบุคคลให้แสดงออกต่อบุคคลที่กระท าผิด    
                                                           

๑๔๙ประเวศ วะสี, สันติวิธีกับสิทธิมนุษยชน, พิมพ์ครั้งท่ี ๑, (กรุงเทพมหานคร: ส านักงานสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ, ๒๕๔๕), หน้า ๑–๑๒. 



 
 

๓๒๒ 

โดยเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน แทนที่จะตอบสนองในทางที่ท าลายความสัมพันธ์ลง๑๕๐  
ส่วนดัดลีย์ ดีแคน (Dudley D. Cahn) และ รุธ แอนนา อบิเกล (Ruth Anna Abigail) มองว่าการให้
อภัยเป็นกระบวนการรับรู้ ซึ่งประกอบการปลดปล่อยความรู้สึกอาฆาตพยาบาทและความตั้งใจที่จะ
แก้แค้น เป็นกระบวนการทางจิตที่มีความส าคัญที่จะเกิดขึ้นตามมาภายหลังที่ได้รับบาดเจ็บจากความ
ขัดแย้ง ๑๕๑ จะแสดงให้เห็นว่าการให้อภัยเป็นสิ่งสร้างสรรค์ ให้อภัยเมื่อใดเราจะเข้าใกล้พฤติกรรมอัน
งดงามของมนุษย์ การให้อภัยจะท าให้เราอยู่บนยอดเขาในจักรวาลแห่งความรัก จากอภัยเป็นการ
เยียวยาความเจ็บปวดให้แก่อนาคต๑๕๒  การให้อภัยทางพระพุทธศาสนาเป็นการให้ความปลอดภัย 
ความไม่ภัยแก่ตนเองและผู้อ่ืน ไม่ถือโทษโกรธเคืองล่วงเกินผู้อ่ืน ไม่มีเวรไม่ผูกเวรกับผู้ใด มีจิตเมตตา
ปรารถนาดีต่อผู้อื่น๑๕๓      

๒) “การไกล่เกลี่ย”  ถือว่าเป็นเครื่องมือในการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี  เพราะ 
“การไกล่เกลี่ยเป็นวิธีการระงับข้อพิพาทรูปแบบหนึ่งที่มีขั้นตอนปฏิบัติเป็นกระบวนการ โดยมีผู้ไกล่
เกลี่ยเป็นคนกลางเข้าจัดกระบวนการและช่วยเหลือแนะน าคู่กรณีในการเจรจาให้สามารถแก้ไขปัญหา 
และหาทางออกที่พึงพอใจด้วยกันทั้งสองฝ่าย” ถือว่าเป็นการระงับข้อพิพาททางเลือก (Alternative 
Dispute Resolution-ADR) คือ ทางเลือกอ่ืนนอกจากให้ศาลชี้ขาดตัดสิน การไกล่เกลี่ยเป็นการระงับ
ข้อพิพาทที่ถูกน ามาใช้มากที่สุด เพราะเป็นวิธีการแก้ไขปัญหา ฟ้ืนฟูความสัมพันธ์ เยียวยาความ
เสียหาย ซึ่งท าให้ได้ทางออกที่คู่กรณีทั้งสองฝ่ายพึงพอใจ (Win-Win)๑๕๔  พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔ ให้ค านิยามว่า ไกล่เกลี่ย หมายถึง พูดจาให้ปรองดองกัน พูดจาให้ตก
ลงกัน ท าให้เรียบร้อย ท าให้เสมอกัน๑๕๕  ส านักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า        
ให้ความหมายของค าว่า ไกล่เกลี่ย (Mediation) หมายถึง กระบวนการจัดการความขัดแย้งที่อาศัย
บุคคลหรือกลุ่มบุคคล ซึ่งได้รับการยินยอมจากคู่กรณี มีความเป็นกลางและไม่ฝักฝ่ายใด มีทักษะความ

                                                           
๑๕๐พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร ) ,  พระพุทธศาสนากับวิทยาการสมัยใหม่ , 

(กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ที่โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗)  หน้า ๕๓๔-. 
๑๕๑Dudley D. Cahn, Ruth Anna Abigail, Managing Conflict through Communication, 

third  edition, (New York: Pearson, 2007), p.232. 
๑๕๒อรวรรณ  อบรมย์  แปลเรียบเรียง , คู่มือการให้อภัย, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์สายฝน, 

๒๕๔๔), หน้า ๑๐–๕๗. 
๑๕๓การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ ๑, การวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรมในอีสานใต้, (บุรีรัมย์: พิมพ์ที่บริษัทไอพรินท์ แอนด์ เทคโนโลยี จ ากัด ๒๕๖๐), หน้า ๔๘๓. 
๑๕๔โชติช่วง  ทัพวงศ์, คู่มือนักเจรจาไกล่เกลี่ย : ศูนย์สันติวิธีสาธารณสุข ส านักปลัดกระทรวง

สาธารณสุข, (กรุงเทพมหานคร: ส านักงานกิจการโรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, ๒๕๕๘), หน้า ๙–๑๑. 
๑๕๕ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน,  (กรุงเทพมหานคร, ๒๕๕๔). 



 
 

๓๒๓ 

เชี่ยวชาญในการจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ เป็นผู้ด าเนินกระบวนการ (Facilitate) ให้เกิด
ข้อตกลงอันเกิดจากการเสนอของทั้งสองฝ่ายแต่ไม่ใช่ผู้ตัดสินชี้ขาดในข้อพิพาท๑๕๖    

บทบาทของผู้ไกล่เกลี่ยหรือผู้ประนอมข้อพิพาทจะต้องประสานระหว่างคู่พิพาท อ านวย
ความสะดวกในการไกล่เกลี่ย ด้วยการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ความรู้ในการไกล่เกลี่ย จากนั้น
ด าเนินการควบคุมกระบวนการไกล่เกลี่ยตามพฤติกรรมแห่งคดีตามท่ีเห็นเหมาะสม และช่วยในการท า
สัญญาประนีประนอมยอมความ คุณสมบัติส าคัญของผู้ไกล่เกลี่ยจึงต้องประกอบด้วย ๑) เป็นอิสระ
เป็นกลาง ๒) รักษาความลับของคู่ พิพาท ๓) มีความอดทน ๔) ซื่อสัตย์สุจริต ๕) มีความรู้
ความสามารถในเนื้อหาเรื่องพิพาท ๖) มีความสามารถในการเจรจาและติดต่อสื่อสาร ๗) มีความรู้มี
ประสบการณ์ในการไกล่เกลี่ย  ในการไกล่เกลี่ยจึงต้องค้นหา “ความต้องการที่แท้จริง (Interest-
based Mediation)” ท าไมต้องเน้น “ความต้องการที่แท้จริง” เพราะความต้องการที่แท้จริงเป็น
เหตุจูงใจที่อยู่เบื้องหลังจุดยืนหรือข้อเรียกร้องของคู่พิพาท จึงต้องสนองความต้องการเพ่ือการสร้าง
ความพึงพอใจต่อความต้องการที่แท้จริงของทั้งสองฝ่าย๑๕๗ การเจรจาต่อรองจึงเป็นหัวใจของการไกล่
เกลี่ยข้อพิพาท (The Negotiation-the heart of mediation) การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจึงเป็น
กระบวนการเจรจาระหว่างคู่กรณีโดยมีคนกลางที่เรียกว่า “ผู้ไกล่เกลี่ย” เข้ามาช่วยเจรจา จึงมีรูปแบบ
การไกล่เกลี่ย ๒ รูปแบบ คือ ๑) การไกล่เกลี่ยแบบอ านวยการเจรจา ๒) การไกล่เกลี่ยแบบประเมิน  
ผู้ไกล่เกลี่ยจึงต้องพยายามค้นหาจุดยืน (Position) ของแต่ละฝ่ายและความต้องการที่แท้จริง 
(Interest) ของแต่ละฝ่าย เพ่ือน าไปใช้ในการไกล่เกลี่ย ซึ่งจุดยืนแต่ละฝ่ายจะมีความแตกต่างกัน เช่น 
จุดยืนเป็นการเรียกค่าเสียหาย แต่ความต้องการที่แท้จริงคือ ค าขอโทษจากผู้กระท าความผิดเท่านั้น 
เรื่องเงินไม่ใช่สิ่งส าคัญ๑๕๘ 

ดังนั้น ผู้ไกล่เกลี่ยต้องมีความมุ่งมั่นและตั้งใจจริงที่จะปฏิบัติงานในฐานะผู้ไกล่เกลี่ยข้อ
ขัดแย้ง จึงต้องมีจิตใจที่เยือกเย็นมีความอดทน รู้จักการสื่อสาร เป็นผู้ฟังที่ดี ใช้หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาคือ พรหมวิหารธรรมอยู่ในจิตใจ๑๕๙ โดยปัจจุบันการไกล่เกลี่ยพัฒนาสู่นวัตกรรมใหม่
ด้วยการไกล่เกลี่ยแบบออนไลน์ ซึ่งปกติเราจะมีการไกล่เกลี่ยแบบ Face-to-Face Mediation 

                                                           
๑๕๖ส านักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า, ศัพท์บัญญัติเกี่ยวกับการแก้ปัญหาและความ

ขัดแย้ง, (สถาบันพระปกเกล้า พิมพ์ครั้งท่ี ๓,  ๒๕๔๙). 
๑๕๗ส านักส่งเสริมงานตุลาการ ส านักงานศาลยุติธรรม , เทคนิคจิตวิทยาส าหรับการไกล่เกลี่ย , 

(กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ที่บริษัทแอคทีฟ พริ้นท์ จ ากัด,  ๒๕๖๐), หน้า ๖-๑๕๓. 
๑๕๘ส านักส่งเสริมงานตุลาการ ส านักงานศาลยุติธรรม, ไกล่เกลี่ยสไตล์ฮาวาย, (กรุงเทพมหานคร: พิมพ์

ที่บริษัทธนาเพรส จ ากัด, ๒๕๖๐), หน้า ๑-๓. 
๑๕๙เอกชัย  บุญยาธิษฐาน, การบริหารความขัดแย้งในองค์กร, (กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ที่ส านักพิมพ์

ปัญญาชน, ๒๕๕๕), หน้า ๑๓๑-๑๓๓. 



 
 

๓๒๔ 

เรียกว่ามีการเผชิญหน้าเห็นหน้าตากัน แต่ด้วยระยะทางไม่สะดวก หรือหาวันว่างไม่ตรงกันจึงมี
นวัตกรรมการระงับข้อพิพาทรูปแบบใหม่เรียกว่า “การไกล่เกลี่ยออนไลน์ (Online Mediation)” 
ด้วยการผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ห้องสนทนา (Chat Room) หรือ การประชุมผ่านทาง
จอภาพ (Videoconferencing) ท าให้เกิดความสะดวก ประหยัด รวดเร็ว คู่พิพาทมีเวลาคิดใคร่ครวญ
ก่อนตัดสินใจ และหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้า๑๖๐ จึงแสดงว่ากระบวนการไกล่เกลี่ย หรือการเจรจา       
ผู้ที่ตัดสินคือคู่กรณี (The parties) ท าให้ผลของการตัดสินใจเป็นการชนะทั้งคู่คือ Win-Win พึงพอใจ
ทั้งสองฝ่าย ซึ่งต่างจากการฟ้องคดีต่อศาล(Litigation) โดยศาลจะเป็นตัดสินใจ ซึ่งผลการตัดสินใจจะ
มีแพ้และชนะ (Win-Lose) ซึ่งความเจ็บปวดและความทุกข์มากขึ้น การไกล่เกลี่ยจึงมีประโยชน์ 
ประกอบด้วย ๑) เป็นความลับและประหยัดค่าใช้จ่าย ๒) ไม่เป็นทางการและสะดวกรวดเร็ว          
๓) มีอ านาจในการตัดสินใจแก้ปัญหาและหาทางออกเป็นข้อตกลง ๔) ได้ข้อตกลงที่กว้างขวาง
ครบถ้วนตามความต้องการของคู่กรณี ๕) ยุติข้อพิพาทมากกว่าวิธีการจัดการความขัดแย้งแบบอ่ืน    
๖) ได้ข้อยุติที่พึงพอใจด้วยกันทั้งสองฝ่าย ท าให้ศาลยุติธรรมมีค าขวัญเพ่ือเชิญชวนคู่กรณีฟ้องคดีเข้าสู่
ระบบการไกล่เกลี่ยว่า “ลดคดี  ลดเวลา ลดค่าใช้จ่าย ไม่มีผู้ใดแพ้”๑๖๑ กลยุทธ์การไกล่เกลี่ยส าหรับ
ผู้ไกล่เกลี่ยต้องควบคุมอารมณ์ตนเองและคู่พิพาท มีการรับฟังอย่างตั้งใจ  การฟ้ืนฟูความสัมพันธ์   
การประชุมฝ่ายเดียว การใช้ตัวช่วย การะดมสมอง และการใช้ค าถามเพ่ือใช้อ านาจเพ่ิมพูนความรู้
ให้แก่คู่พิพาท๑๖๒  

สรุปจากอภิปรายภายใต้หัวข้อ “คุณูปการพระพุทธศาสนากับการพัฒนาสันติภาพ
โลก”ซึ่งสอดรับการไกล่เกลี่ย โดยท่านศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 
กล่าวว่า เราต้องการสังคมที่อยู่เย็นเป็นสุข ด้วยการอยู่ตามกติกาที่เราออกแบบคือรัฐธรรมนูญ  การมี
ประชาธิปไตยที่ยั่งยืน มี ๒ ประการ คือ ๑) การท าให้สังคมมีสันติสุข เราหาสันติภาพเชิงบวกหรือ
สันติภาพเชิงลบ มีเค้ก ๑ ชิ้น จะต้องแบ่งด้วยความยุติธรรมคือได้เท่ากัน ส่วนเป็นธรรม คือ ใครมี
ปัญหามากกว่าจะได้มาก ประชารัฐต้องระเบิดจากภายใน เราบอกว่าไม่ทิ้ งใครไว้ข้างหลัง              
๒) การพัฒนาคุณภาพสังคม  อดีตเราพัฒนาเฉพาะชีวิตปัจจุบันเรามาพัฒนาคุณภาพสังคม อดีตวัด
เป็นสถานที่จัดการความขัดแย้งท่ีดีที่สุดในสังคม คนที่เรียนจบจากสถาบันพระพุทธศาสนาเราจะได้คน
ดีของสังคม เพราะการหล่อหลอมของพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนามีการกระจายอ านาจด้วย

                                                           
๑๖๐เนติภูมิ  มายสกุล , การไกล่เกลี่ยออนไลน์ : นวัตกรรมใหม่ของการระงับข้อพิพาท , 

(กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ที่บริษัทธนาเพรส จ ากัด, ๒๕๖๐, หน้า ๒๖-๒๙. 
๑๖๑โชติช่วง  ทัพวงศ,์ คู่มือนักเจรจาไกล่เกลี่ย: ศูนย์สันติวิธีสาธารณสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 

(กรุงเทพมหานคร: ส านักงานกิจการโรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, ๒๕๕๘), หน้า ๒๒–๔๐. 
๑๖๒ส านักส่งเสริมงานตุลาการ ส านักงานศาลยุติธรรม, ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายอาญาส าหรับการไกล่

เกลี่ยข้อพิพาท, (กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ที่บริษัทธนาเพรส จ ากัด, ๒๕๖๐), หน้า ๑๐–๑๒. 



 
 

๓๒๕ 

พระสงฆ์ออกไปท างานเพ่ือสังคม สร้างสังคมสามัคคีธรรม สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข ปัจจุบัน
เราออกแบบH.Power เป็นการออกแบบกติกามากมายแต่ความจริงเราต้องกลับมา S.Power       
เอาธรรมาธิปไตยเป็นตัวน า หลักในพระพุทธศาสนาคือ “ขันติธรรม” ประชาธิไตยต้องอาศัยความ
อดทน ด้วยการฟังกันด้วยการสามารถ “ควบคุมตนเองให้อยู่ในธรรม” พระพุทธศาสนามิใช่เป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาการเมืองการปกครอง แต่ผู้เผยแผ่ต้องประยุกต์หลักการค าสอน สามารถไป
ประยุกต์ใช้อย่างแท้จริง ผู้เผยแผ่ต้องมีการวิเคราะห์๑๖๓ 

จากนั้นท่านสุริยัณห์  หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม กล่าวว่าเราเป็นเมืองพระพุทธศาสนา
ที่เข้มแข็งแต่เรามีความอดทนน้อยท่ีสุดในการอยู่ร่วมกัน ความจริงศาลยุติธรรมต้องการเห็นคนไทยอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุขไม่ต้องการเห็นการความขัดแย้งกัน จึงกล่าวย้ าว่า “ค าพิพากษาที่ดีที่สุด คือ 
คู่กรณียอมกันเอง” เราจะเรียกร้องสันติภาพเมื่อเรามีความขัดแย้ง เราวุ่นวายจึงต้องเรียกร้องหา
สันติภาพ  บุคคลผู้มาศาลยุติธรรมคือบุคคลที่มีความทุกข์ เราท างานกับคนทุกข์  คนที่ท างานในศาล
เป็นเกิดมะเร็งมากเพราะเราเจอปัญหาตลอดการท างาน คนมีทุกข์ล้วนมาศาล ท าให้คนในศาลต้องหัน
มาศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้ามากขึ้น พระพุทธศาสนาจึงมีบทบาทในศาลยุติธรรม ด้วยการ
ตระหนักให้ปราศจากอคติในการตัดสินใจคดีและมีสติในการด าเนินชีวิต พระพุทธศาสนาจึงเป็นสาย
ธารแห่งความร่มเย็นในชีวิต การจัดงานครั้งนี้ต้องการสร้างแรงบันดาลใจ คนที่ท างานด้านสันติภาพ
อย่างท้ออย่าเหนื่อย เพราะมีคนอีกมากมายรอเราอยู่ จึงพูดเรื่องสันติภาพเพราะสังคมเรายัง       
ขัดเเย้งกันอยู่๑๖๔  จึงสรุปว่า ค าพิพากษาที่ดีที่สุดคือการที่คู่กรณียอมความกันเองไกล่เกลี่ยกันเองจะ
น าไปสู่สันติสุข เพียงทุกคนเคารพกติกาในการอยู่ร่วมกัน พระพุทธศาสนาจึงมิใช่อุปสรรคต่อการ
พัฒนาสังคมประเทศชาติแต่วัดเป็นที่สถานที่จัดการความขัดแย้งที่ดีที่สุดตั้งแต่อดีตจึงถึงปัจจุบัน 
ดังนั้น ขันติธรรมจึงเป็นเครื่องมือในการเคารพพหุวัฒนธรรม 

๓) “การสานเสวนา”  ถือว่าเป็นเครื่องมือในการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี ซึ่งค า
ว่า สานเสวนา (Dialogue) หมายถึง การฟังและพูดคุยกัน สานคือการประสานเราทุกคนอยู่ในสภาพ
ที่มีความหลากหลายทางอัตลักษณ์ (identity) ในด้านต่างๆ เช่น วัฒนธรรม การแต่งกาย ชาติพันธุ์ 
ภาษา ศาสนา  ส่วนเดวิด โบห์ม (David Bohm) ให้ความหมายของสานเสวนาหมายถึง การตั้งใจฟัง
ความหมายที่เกิดจากการฟังอย่างลึกซึ้ง(deep listening) สานเสวนาจึงเป็นการคิดร่วมกัน (thinking 
together) โดยผ่านความคิด อารมณ์ ความตั้งใจ ความต้องการ การตอบสนองต่อเงื่อนไขและอคติที่
เคยมีมาก่อน การสานเสวนาจึงต้องอาศัยการฟังด้วยด้วยใจเพราะกระบวนการสานเสวนาเป็น

                                                           
๑๖๓วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า , คุณูปการพระพุทธศาสนากับการพัฒนา

สันติภาพโลก, (การอภิปรายวันเมตตาสากลโลก วันมาฆบูชา: หลักสูตรสันติศึกษา มจร ), ๒๘ กุมภาพันธ ์๒๕๖๑. 
๑๖๔สุริยัณห์  หงษ์วิไล  โฆษกศาลยุติธรรม, คุณูปการพระพุทธศาสนากับการพัฒนาสันติภาพโลก, 

(การอภิปรายวันเมตตาสากลโลก วันมาฆบูชา: หลักสูตรสันติศึกษา มจร ), ๒๘ กุมภาพันธ ์๒๕๖๑. 



 
 

๓๒๖ 

กระบวนการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ผู้ที่เป็นผู้ด าเนินการให้กระบวนการจึงเรียกว่า “กระบวนกรสาน
เสวนา” ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ ๑) เป็นผู้เกื้อกูลกระบวนการหรือเป็นวิทยากรกระบวนการหรือ
กระบวนกร (Facilitator) ๒) เป็นผู้ขับเคลื่อนการสานเสวนา (Animator) ถือว่าเป็นบุคคลผู้น าให้เกิด
ชีวิตชีวา ๓) เป็นผู้ด าเนินรายการ (Moderator) ๔) เป็นผู้ไกล่เกลี่ยความขัดแย้ง (Mediator) ดังนั้น 
Facilitate มีรากศัพท์มาจากภาษาละตินว่า “facilis” แปลว่า ท าให้ง่าย กระบวนกรจึงเป็นผู้ท าให้
กลุ่มท างานง่ายขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยท าหน้าที่น ากระบวนการ โดยตนเองมีความเป็นกลาง 
ไม่เอนเอียง ไม่เข้าข้างหรือสนับสนุนเนื้อหาของคนใดคนหนึ่งในกลุ่ม๑๖๕ 

 
สันติสนทนา (Peace Dialogue) เป็นการสื่อสารรูปแบบหนึ่งที่ผู้เกี่ยวข้องเรื่องใดเรื่อง

หนึ่งมานั่งคุยกันและฟังกันจริงจัง ว่าอีกฝ่ายคิดและรู้สึกอย่างไร เพราะเหตุใดจึงคิดและรู้สึกเช่นนั้น 
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจกันมากขึ้น เป็นรากฐานส าคัญที่จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ๑๖๖     
ซึ่งกระบวนการของ Dialogue ใช้ค าว่ากระบวนสุนทรียสนทนา หรือ กัลยาณมิตรสนทนา เป้าหมาย
เพ่ือมิใช่เพ่ือถกเถียงให้ชนะแต่เป็นการแลกเปลี่ยนความเห็นกัน เป็นการสร้างความรู้สึกเท่าเทียมกัน 
ท าให้ง่ายผ่อนคลาย มีการฟังอย่างตั้งใจ (Deep listening) ออตโต ชาร์เมอร์ (Otto Scharmer)    
คิดทฤษฏีรูปตัวยู (U Theory) อธิบายให้เห็นถึงความส าคัญของการฟัง ฟังให้ดี ฟังอย่างลึกซึ้งและ
ตั้งใจ ท าให้เกิดปัญญาหรือเปลี่ยนแปลงขั้นพ้ืนฐานทางจิตใจและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การฟัง
จึงเป็นคุณสมบัติส าคัญในวงสุนทรียะสนทนา ท่านติชนัทฮันห์กล่าวว่า “การรับฟังอย่างลึกซึ้งด้วย
ความกรุณา และการใช้วาจาแห่งรักนั้นคือหนทางเดียวที่จะถอดถอนความคิดที่เห็นผิดได้ ”     
การมีสิ่งแวดล้อมที่สัปปายะ มีกระบวนการกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีเวลาที่เหมาะสม 
และมีการสรุปประเด็น จึงแสดงว่าการฟังอย่างแท้จริง เป็นการก้าวพ้นจากเรื่องของตนเอง จากกรอบ
การอ้างอิงของตนเอง พ้นจากระบบค่านิยมของตนเอง จากประวัติของตนเอง และจากแนวโน้มที่จะ
ตัดสินผู้อ่ืน เข้าไปอยู่ในกรอบอ้างอิงหรือทัศนะของผู้อ่ืน เราเรียกว่า “การฟังอย่างเข้าอกเข้าใจ
ผู้อ่ืน” เป็นทักษะที่หาได้ยากมากแต่หากปฏิบัติได้จะกลายเป็นสิ่งที่ยิ่ งกว่าทักษะ สุนทรียสนทนาจึง
เป็นกระบวนการเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ เป็นหนทางแห่งสัมมาวาจา ยกระดับความเป็นมนุษย์ในการเห็น
คุณค่าของมนุษย์๑๖๗ จึงมองว่า Dialogue หรือ สุนทรียสนทนาส าคัญอยู่การฟัง จ าเป็นต้องพัฒนาให้

                                                           
๑๖๕ปาริชาด  สุวรรณบุบผา, คู่มือการจัดกระบวนการสานเสวนา : ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี 

มหาวิทยาลัยมหิดล, (กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ที่โรงพิมพ์ภาพพิมพ์, ๒๕๕๓), หน้า ๒–๑๗. 
๑๖๖เมธัส  อนุวัตรอุดม, ชุดความรู้พ้ืนฐานแนวคิดการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี: สันติสนทนา, 

(ส านักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๕๖),  หน้า ๒–๔. 
๑๖๗จตุพร  วิศิษฏ์โชติรังกูร, โค้ชผู้สร้างพลังการเรียนรู้,  (ถอดบทเรียนวิทยากรกระบวนการออนไลน์ , 

๒๕๖๐), หน้า ๗๗–๘๔.  



 
 

๓๒๗ 

ละเอียดและเต็มเปี่ยมด้วยการด ารงรักษาคุณภาพการฟังที่ดีเอาไว้ การฟังที่มีคุณภาพที่ละเอียดและมี
สมาธิจดจ่อ (Deep Listening) น ามาซึ่งการเกิดทักษะ Dialogue ที่มีประสิทธิผล“จะไม่มี
กระบวนการ Dialogue เกิดขึ้นหากวงสนทนานั้นขาดการฟังท่ีดี”๑๖๘  

สุนทรียสนทนาจึงไม่ใช่ค าตอบสุดท้ายของการแก้ปัญหาอันสลับซับซ้อนบนโลกใบนี้ได้
ทุกเรื่อง แต่ Dialogue เป็นเริ่มต้นของสัมมาทิฐิ เพ่ือการแก้ปัญหาที่มนุษย์สร้างขึ้นจากอดีตมาจนถึง
ปัจจุบัน เครื่องมือในการสุนทรียสนทนาคือการฟัง การฟังสามารถแบ่งออกเป็น ๔ ระดับ ของ Otto 
Scharmer ประกอบด้วย ๑) I in me คือ การฟังแบบใช้ตัวเราเป็นตัวตั้ง ยึดแต่ตนเองเป็นหลัก    
๒) I in it คือ การฟังแบบแกนอ้างแกนอ้างอิงเป็นตัวตั้ง เช่น อ้างการวิจัย ๓) I in you คือ การฟัง
แบบเปิดหัวใจ (Open Heart)  ๔) I in now คือ การฟังแบบร่วมสนทนาเปิดกว้าง เปิดเผย
ไว้วางใจ๑๖๙ 

การสานเสวนาจึงเป็นการฟังอย่างลึกซึ้งด้วยหัวใจที่เมตตา ฟังด้วยการไม่ตัดสินไว้ก่อน
และการฟังโดยการเอาใจเขามาใส่ใจเรา การเสวนาจึงเป็นกระบวนการ เป็นการปฏิสัมพันธ์แบบ
มนุษย์กับมนุษย์ เป็นการยอมรับความแตกต่างอันหลากหลายของจุดยืนและอัตลักษณ์ เป็นการฟัง
ด้วยหัวใจ ด้วยการฟังเปิดด้วยเมตตา ฟังโยไม่ตัดสินไว้ก่อน ฟังแบบเอาใจเขามาใส่ใจเรา การสาน
เสวนาจึงเป็นเครื่องมือส าคัญของ Peace-building กระบวนการสานเสวนาที่เหมาะสมจะต้องมีการ
รวมทุกฝ่ายและความส าคัญของทุกฝ่าย มีความเป็นเจ้าของร่วมกัน สานเสวนาเป็นไปเพ่ือการเรียนรู้ 
นึกถึงความเป็นมนุษย์ และมองระยะยาว สิ่งส าคัญในการสานเสวนานักเคลื่อนไหวทางสังคม     
ชาวรัสเชียกล่าวว่า “การเยียวยาเป็นของขวัญที่ได้จากการฟัง” การสานเสวนาในฐานะเครื่องมือของ
สันติวิธี ท่าทีเริ่มต้นของการสานเสวนาจึงต้องค านึงคือ “เปิดใจกว้าง ปฏิสัมพันธ์  ซื่อสัตย์จริงใจ 
พูดคุยในระดับเดียวกัน มีจุดยืนชัดเจน ไม่ด่วนสรุปผู้อ่ืน มีความเสมอภาค เชื่อใจและให้เกียรติ 
วิจารณ์ตนเองอย่างสร้างสรรค์ และก้าวข้ามวัฒนธรรม” รวมถึงการเสวนาทางศาสนา (Interfaith 
Dialogue) เป็นการพูดคุยระหว่างศาสนิกชนต่างศาสนา จะต้องมีความเคารพ ให้เกียรติ มีความ
อดทนต่อความแตกต่าง๑๗๐ เป็นการแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่าง ท่านพุทธทาสจึงกล่าวว่า “โลกนี้ต้องมี
ครบทุกศาสนามีศาสนาเดียวไม่ได้” แต่ต้องท าความเข้าใจระหว่างศาสนามากกว่าสร้างขัดแย้ง
ระหว่างศาสนา การสานเสวนาจึงเป็นทางออกของทุกศาสนาเพื่อก้าวข้ามอัตลักษณ์ลดความขัดแย้ง   

                                                           
๑๖๘มนต์ชัย  พินิจจิตรสมุทร, Dialogue: สุนทรียสนทนาฉบับนักปฏิบัติ,  (กรุงเทพมหานคร:พิมพ์ที่

บริษัทจงเจริญเทพารักษ์การพิมพ์ จ ากัด, ๒๕๕๓), หน้า ๒.  
๑๖๙วันเพ็ญ  เขมะกนก, หันหน้ามาฟังกัน:พุทธจิตตปัญญา คู่มือฝึกอบรมแนวสุนทรียสนทนาเพ่ือ

สร้างสุขอยา่งต่ืนรู้,  (กรุงเทพมหานคร:พิมพ์ที่บริษัท บลูมมิ่ง ไอเดีย จ ากัด, ๒๕๕๗), หน้า ๖๑-๖๓.  
๑๗๐ปาริชาด  สุวรรณบุบผา, สานเสวนาสานใจสู่ใจ: Heart to Heart Dialogue,  (กรุงเทพมหานคร:

พิมพ์ที่ หจก.ควอลิตี้ อาร์ท, ๒๕๕๒), หน้า ๗๗–๘๙.  



 
 

๓๒๘ 

จากการเสวนาทางวิชาการ ภายใต้หัวข้อ “นักวิชาการศาสนากับการสร้างความเข้าใจ
อันดีระหว่างศาสนิกของศาสนา”  ซึ่งจัดโดยภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  รองศาสตราจารย์ พิ เชฏร์    กาลามเกษตร์               
จากมหาวิทยาลัยมหิดล  ซึ่งผู้แทนศาสนาอิสลาม กล่าวว่า บทบาทนักวิชาการศาสนาต่อการสร้าง
ความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนาถือว่ามีความส าคัญจึงมีการเขียนหนังสือขึ้น “ความเข้าใจกันระหว่าง
ศาสนา” เราต้องท าความ ๓ ประการ คือ “ความรู้สึก ความเข้าใจ  การกระท า” ค าถามในสังคม    
คนผิวขาวมีความรู้สึกต่อคนผิวด าอย่างไร มีสระน้ า ๒ สระ สระหนึ่งมีคนผิวด า อีกสระหนึ่งมีคนผิว
ขาว จะลงไปเล่นสระใด อาจน าไปสู่ความขัดแย้งได้เพราะอาจจะมีการเหยียดผิว  ศาสนามีความ
ศรัทธาเป็นหลักเราต้องท าความเข้าใจกัน ศาสนาจึงมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ศาสนาจึงต้องหา
ความร่วมมือกัน นักวิชาการศาสนาควรมีจุดยืนและความคาดหวังของสังคม ซึ่งจุดยืนของนักวิชาการ
ควรม ี“ความจริง ความดี ความงาม ความเป็นกลาง และความศรัทธา” การสอนศาสนาต้องสอนด้าน
ความจริง ความดี ความงาม จะต้องมีความเป็นกลางในการหาความจริงถ้าเป็นในเรื่องของศาสนา 
อุปสรรคในการสร้างความเข้าใจกันอันดีระหว่างศาสนาเพราะแต่ละศาสนามีจุดยืนของตนเอง จุดยืน
ในเวทีหลากศาสนา มี ๓ มิติ คือ ๑)ทางถูกมีทางเดียว คือ X-X  ๒)ทางถูกมีหลายทาง คือ X= x๑ x๒ 
x๓....๓)ทางไหนๆก็ถูกทุกทาง คือ X= Y-Z ถ้ามีพ้ืนฐานมองศาสนาว่ามีข้อแตกต่างน าไปสู่ความ
ขัดแย้ง เราจะมองจุดร่วมอย่างไร  การมองจุดร่วม ๗ ประการ  คือ ๑) ข้อประพฤติปฏิบัติ            
๒) ประสบการณ์ความรู้สึก ๓)  เรื่องราวต านาน  ๔) หลักค าสอนปรัชญา ๕) จริยธรรมข้อบัญญัติ    
๖) สังคมสถาบัน  ๗) วัตถุ ศาสนาจึงมี ๒ มิติ คือ ๑) ศาสนาตามคัมภีร์และหลักค าสอน ๒) ศาสนาที่
ปฏิบัติกันอยู่ จึงมีเครื่องมือในการอยู่ร่วมกันด้วยการสานเสวนาหาทางออกร่วมกัน เราเรียกว่า 
“สานศาสนสัมพันธ์” หรือ “สานเสวนา” จะต้องมีกติกา ๑๐ ประการ  ดังนี้  

๑) ไม่มีสาระซ่อนเร้น  ๒) ปฏิสัมพันธ์กันอย่างมนุษย์  
๓) เท่าเทียม  ๔) จุดยืนชัดเจน  
๕) ไม่ด่วนสรุปตัดสิน   ๖) ใจกว้าง  
๗) ซื่อสัตย์จริงใจ   ๘) ไว้วางใจผู้อื่น  
๙) ไม่ปะปนหลักการกับการปฏิบัติ  ๑๐) สานเสวนามิใช่ทางออกของปัญหา 

              ศาสนาค้ าจุนด้วยศรัทธา คนสอนศาสนาจะต้องศรัทธาในศาสนาของตนเอง ศาสนาใน
ประเทศไทยที่รัฐบาลรับรองมีจ านวน ๕ ศาสนาคือ  พุทธ  คริสต์  อิสลาม พราหมณ์ฮินดู และซิกซ์  
สมัยปัจจุบันเป็นโลกแห่งการสื่อสารที่มีความรวดเร็ว ปณิธานของท่านพุทธทาสภิกขุยังต้องน ามาใช้ 
คือ “การท าความเข้าใจแก่นแท้ในศาสนาของตน การท าความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างศาสนา และ
การถอนตนออกจากวัตถุนิยม” บทบาทนักวิชาการศาสนาต้องแสวงหาความรู้แล้วน ามาตกผลึก
น าเสนอให้ผู้คนได้รับทราบ นักวิชาการต้องมี “วิชาและจรณะ” ด้วยการต้องแสวงหาความรู้ หลวงพ่อ



 
 

๓๒๙ 

พุทธทาสกล่าวว่า “เราจึงควรถือหลักว่าพระศาสดาทั้งหลายในโลก เกิดขึ้นมาเพ่ือร่วมมือกัน ท าให้
โลกสมบูรณ์ด้วยสิ่งที่มนุษย์ควรจะได้รับ” เราต้องศึกษาไปถึงแก่นของศาสนาของตน อย่าศึกษาแค่
เปลือกเท่านั้น เพราะบางครั้งการตีความในศาสนาเดียวกันยังมีความแตกต่างกัน๑๗๑  ซึ่งความจริง
ศาสนาถูกตั้งขึ้นมาเพ่ือสันติสุขของมวลมนุษย์ การรักผู้อ่ืนสามพยางค์เท่านั้นน าไปสู่สันติสุขอย่าง
ชัดเจน ด้วยการก้าวข้ามลัทธินิกายไปสู่เนื้อแท้แห่งศาสนา ท าไมศาสนาซึ่งถูกก่อตั้งขึ้นมาเพ่ือสันติสุข
ของมวลมนุษย์จึงกลายเป็นต้นเหตุแห่งสงครามที่ท าลายล้างสันติสุขของมวลมนุษย์โดยมีเหตุปัจจัย ๘ 
ประการ  ดังนี้ ๑) เกิดการยึดติดถือมั่นว่า ศาสนาของตนเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นดีที่สุด  ๒) เกิดความ
พยายามยัดเยียดศาสนาของตนให้แก่คนอ่ืน  ๓) เกิดการตีความค าสอนของศาสนาผิดๆ ๔) เกิดจาก
ความพยายามจะปกป้องศาสนาของตนจากคนที่ถือศาสนาอ่ืน ๕) เกิดจากการเข้าไม่ถึงแก่นแท้ของ
ศาสนาที่ตนนับถือ ๖) เกิดจากความพยายามครอบครองผลประโยชน์ที่เกิดจากศาสนา ๗) เกิดจาก
การน าเอาศาสนาไปรับใช้สถาบันทางการเมือง ๘) เกิดจากการแตกนิกายย่อยๆ ระหว่างผู้นับถือ
ศาสนาเดียวกัน  ศาสนิกของศาสนาจ าเป็นต้องเรียนรู้เพ่ือมองให้ทะลุสมมุติสัจจะว่าความเป็นศาสนิก
ชนของตนนั้นเป็นเพียง “เปลือกผิว” ของความเป็นมนุษย์เท่านั้น แก่นแท้ของคนเราทุกคน คือ “เรา
ต่างก็เป็นมนุษย์เหมือนกัน อย่าให้ความเป็นเพียงสมมุติบัญญัติทางศาสนา มาแบ่งแยกความเป็น
มนุษย์ของเราออกจากกัน๑๗๒   ศาสนาจึงเป็นทางรอดของสังคมซึ่งร้อยเรียงให้คนในสังคมอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุข ท่ามกลางสังคมพหุวัฒนธรรมจึงต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  โดยหลักสูตรการพัฒนาความ
เป็นผู้น าศาสนายุคใหม่ ณ สถาบันพัฒนาผู้น าศาสนาอิสลาม ส านักจุฬาราชมนตรี  โดยการสนับสนุน
งบประมาณจากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  มีการเสวนาการอยู่ร่วมกันในพหุวัฒนธรรม 
โดยเสวนาภายใต้หัวข้อว่า “สังคมพหุวัฒนธรรม มุมมองต่างศานิกชน” ร่วมเสวนา ๓ ศาสนา คือ 
พุทธ ศริสต์ อิสลาม             

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส รศ.ดร. ผู้อ านวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ และ
ผู้อ านวยการหลักสูตรสันติศึกษา กล่าวว่าถือว่าเป็นความใจกว้างที่เราจะเห็นมิติมุมมองศาสนาอ่ืน  
เพราะโลกเราแคบลง ใจของเราแคบลงเหมือนกัน เพราะไม่ค่อยเรียนรู้กัน โลกเรามีความหลากหลาย 
เราเปิดโอกาสให้ศาสนิกอ่ืนมาแบ่งปัน เราจะเจริญเติบโตไปด้วยกัน เรามีความหลากหลายกันทาง
วัฒนธรรม เป็นความงดงามเหมือนดอกไม้ในแจกัน (Diversity is Beautiful) เพราะความหลากหลาย
คือ กฎของธรรมชาติ ท่านพุทธทาสกล่าวว่า “โลกนี้มีศาสนาเดียวไม่ได้ ต้องมีความหลากหลาย

                                                           
๑๗๑พิเชฏร์  กาลามเกษตร์, การเสวนาวิชาการนักวิชาการศาสนากับการสร้างความเข้าใจอันดี

ระหว่างศาสนิกของศาสนา , (ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๖๐),  ๑๙  กันยายน ๒๕๖๐.  

๑๗๒พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี), อหิงสามรรคาสู่สันติภาพ, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิชชาลัย
พุทธเศรษฐศาสตร์, ๒๕๕๕)  หน้า ๑๔-๑๖. 



 
 

๓๓๐ 

สังคมพหุวัฒนธรรมต้องเคารพให้เกียรติ หาวิธีจะอยู่ร่วมกับเขา ไม่ต้องให้เขามาเป็นเรา ให้เขา
เป็นเขาดีที่สุด ที่ขัดแย้งกันเพราะเราอยากให้เขามาเป็นเรา”  การแต่งกายเป็นความงามของแต่ละ
วัฒนธรรม เช่น ชุดแต่งกายของพระสงฆ์ การแต่งกายของผู้นับถืออิสลาม ผู้นับถือศาสนาคริสต์    
ล้วนแต่มีความสวยงาม  สอดรับกับค าว่า “Multicultural Society หมายถึง สังคมพหุ
วัฒนธรรม” เป็นสังคมที่มีความคิด ความเชื่อ ค่านิยม วิถีชีวิต ชาติพันธุ์ ที่มีความแตกต่างกัน        
แต่มีการยอมรับและให้เกียรติกัน    
                 ในความจริงเราไม่มีศาสนาแต่เพราะเรากลัวอะไรบางอย่างจึงหาเครื่องยึดเหนี่ยวทาง
จิตใจ ไม่มีความมั่นคงในการใช้ชีวิต  “ศาสนาจึงเป็นเครื่องร้อยเรียงให้เราอยู่ร่วมกัน ”             
ท่านอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี เคยกล่าวประโยคส าคัญบนเวทีเสวนาครั้งหนึ่งว่า “การ
เกิดขึ้นของศาสนามีเป้าหมายเพื่อความสงบ ร่มเย็นเป็นสันติสุขของชาวโลก” จึงมีค าถามว่า 
ศาสนาช่วยโลก หรือ โลกช่วยศาสนา  เพราะศาสนาจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการน าเสนอทางรอดแก่
มนุษยชาติซึ่งศาสนาก าลังพ่ายแพ้ต่อวัตถุนิยมหรือช่วยดึงมนุษย์ออกจากกับดักของวัตถุนิยม       
และ ศาสนาก าลังพ่ายแพ้ต่อสถานการณ์ความขัดแย้งและความรุนแรง  ท าไมเราต้องมีพหุวัฒนธรรม
เพราะเป็นการก้าวข้ามพรมแดน  เป็นการเชื่อมโยงในพหุวัฒนธรรมมีการพ่ึงพาอาศัยกัน ท าไมต้องมี
พหุวัฒนธรรม เพราะเราไม่อดทนต่อกัน ไม่อดทนต่อความแตกต่าง อดทนที่จะฟังเพ่ือปรับเข้าหากัน 
ไม่ใช่ฟังเพ่ือจับผิด เราจึงต้องมีสากล เพราะธรรมชาติอย่างไรก็สากลเพ่ือการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุ
วัฒนธรรม ซึ่งประกอบด้วย ๔ สากล ประกอบด้วย 

๑)“มนุษย์สากล” พระพุทธเจ้าพยายามบอกมนุษย์ว่าเราสามารถเข้าธรรมทุกคน 
พระพุทธเจ้าปฏิเสธระบบวรรณะ เพ่ือเปิดพ้ืนที่ให้เกิดและคืนความเป็นธรรมให้แก่มนุษย์ เพ่ือให้
มนุษย์สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคเท่าเทียมกัน ว่าเราเป็นมนุษย์มีการเกิด แก่ เจ็ บ ตาย 
เหมือนกัน  เราคือพ่ีน้องกัน เราย่อมไปสู่ทะเลเหมือนกัน เพราะสิ่งที่จ าแนกชั่วดี คือ การกระท าของ
มนุษย์ มิใช่ชาติวรรณะดีชั่วอยู่ที่ตัวท า สูงต่ าอยู่ที่ท าตัว บุคคลผู้พิสูจน์ความจริงนี้ คือ ท่านดร.อัมเบด
การ์ เกิดมาจากวรรณะจัณฑาลสู่ประธานร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญประเทศอินเดีย  

๒)“เมตตากรุณาสากล”  เราต้องมีความเมตตามนุษย์เหมือนกัน ช่วงน้ าท่วมใหญ่นั้น  
ที่มหาจุฬามีผู้นับถือศาสนาคริสต์ อิสลามมาพักท่ีมหาจุฬาฯ เพราะเมื่อมนุษย์มีความทุกข์ เราจึงต้องมี
ความเมตตา พระพุทธเจ้าตรัสว่า เมตตาธรรมค้ าจุนโลก ด้วยการไม่มีอคติ คือ ความล าเอียง (Bias) 
ล าเอียงเพราะชอบ เพราะชัง เพราะหลง เพราะกลัว   

๓) “ปัญญาสากล” เป็นปัญญาที่ข้ามพ้นในการยึดมั่นอัตลักษณ์ของตนเองว่า แบบของ
เราดีกว่ายูเนสโกจึงกล่าวไว้ “เคารพ ยอมรับ ตระหนักรู้คุณค่าความแตกต่างทางวัฒนธรรม”       
ร่วมรับผิดชอบ ปกป้อง รักษา ดูแล เอาใจใส่ต่อความหลากหลายทางวัฒนธรรม  เมื่อเกิดปัญหา     
นิ่งสงบ ฟัง เพ่ือหาทางออกบนทางเลือกที่หลากหลาย และดึงอัตลักษณ์เฉพาะมาเป็นอัตลักษณ์ร่วม



 
 

๓๓๑ 

สากล  พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า“ขันติ ปรมัง ตโป ตีติกขา ความอดทนคือ ความอดกลั้น เป็นตบะอย่าง
ยิ่ง”  

๔)“สันติภาพสากล” เรามีความสากลด้านสันติภาพ ผู้น าทางการเมืองบางประเทศ
พยายามแบ่งแยกแล้วปกครอง พระพุทธเจ้าเน้นสันติภาพตรัสว่า “There is no greater happiness 
than peace: สุขอ่ืนยิ่งกว่าความสงบไม่มี” ซึ่งสัตว์ทั้งปวงย่อมหวาดหวั่นต่ออาชญา ย่อมกลัวต่อ
ความตาย ไม่พึงฆ่าเอง ไม่พึงให้ผู้อ่ืนฆ่า ท าไมเราต้องดูแลลมหายใจของตนเอง เพราะถ้าเราโกรธ 
เกลียด คนรอบข้างก็รับพลังความเกลียดโกรธไปด้วย เราต้องดูแลลมหายใจของตนเองให้ดีที่สุด      
ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงเอ้ือเฟ้ือเกื้อกูลทุกศาสนา เวลาพระองค์เสด็จไปต่างจังหวัดต้องไปหาพระก่อน
แสดงความเคารพ ท าอย่างไรเราจะมีเวทีให้เยาวชนพุทธ  คริสต์  อิสลาม มีกิจกรรมร่วมกันเพ่ือเรียนรู้  
เราไม่อยากให้มีหลักสูตรเฉพาะศาสนาเดียว แต่เราควรมีหลักสูตรพัฒนาผู้น าระหว่างศาสนา สมเด็จ
สังฆราชตรัสกับท่านจุฬาราชมนตรีว่า “เราคือครอบครัวเดียวกัน ต้องหาโอกาสปรึกษาหากัน      
ถึงเวลาองค์กรศาสนาจะต้องร่วมมือกัน สร้างคนดีมากกว่าคนเก่ง เราต้องจับมือกันร่วมมือกันทุก
ศาสนา”๑๗๓  รากเหง้าของความขัดแย้งคืออวิชชา พอไม่รู้ก็มีการปรุงแต่ง ต่างคนต่างปรุงแต่ง มีความ
ขัดแย้ง เหมือนประเด็นตาบอดคล าช้าง ต่างคนต่างมองก็มีการทะเลาะกัน เราต้องหาสาเหตุของความ
ขัดแย้ง เหมือนกับมาร์ติน ลูเทอร์ คิง จูเนียร์ กล่าวว่า “อย่ามองว่าผมผิวสีด า แต่จงมองว่าผม
เรียกร้องอะไร” จึงเห็นว่าบุคลิกของผู้สร้างความปรองดองควรจะมี ความตั้งใจจริง มีความเป็นกลาง 
มีความยุติธรรม มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความช านาญในการสื่อสาร มีความเชื่อเชื่ อมั่นในการเสนา
หาทางออก และรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา๑๗๔ 

จากเวทีสานเสวนาสาธารณะ “คุยกันในฐานะมนุษย์กับมนุษย์” เรื่อง “ข้อห่วงกังวล
ชุมชนพุทธและมุสลิมในสังคมไทย” จัดสานเสวนา ณ  มหาจุฬาวังน้อยโดยมีสถาบันสิทธิมนุษยชน
และสันติศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดลและคณะสังคมศาสตร์  หลักสูตรสันติศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ สถาบันวะซาฎียะฮ์เพ่ือสันติภาพและการพัฒนา 
ส านักจุฬาราชมนตรี  ซึ่งการเสวนาในครั้งนี้  เพ่ือแสดงความเห็นอกเห็นใจในการอยู่ร่วมกัน          
มองประเด็นต่างๆ เพ่ือน ามาแก้ไขและหาทางออกร่วมกันอย่างสันติ  โดยชุมชนพุทธมีความกังวลอะไร  
ชุมชนมุสลิมมีความกังวลอะไร ถือว่าเป็นการเสวนาที่มีความน่าสนใจท่ามกลางสังคมที่มีความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม เพราะหัวใจของการเสวนา คือ   

                                                           
๑๗๓พระมหาหรรษา  ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร), การสานเสวนาสังคมพหุวัฒนธรรม มุมมองต่างศา

สนิกชน, (หลักสูตรการพัฒนาความเป็นผู้น าศาสนายุคใหม่ สถาบันพัฒนาผู้น าศาสนาอิสลาม ส านักจุฬาราชมนตรี, 
๒๕๖๐),  ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๖๐.  

๑๗๔วันชัย วัฒนศัพท์และสุจินันท์  หรสิทธ์ิ, คู่มือผู้สร้างความปรอดดองในกระบวนการประชาธิปไตย
แห่งการสานเสวนาหาทางออก, (กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ที่บริษัทศิริภัณฑ์ จ ากัด, ๒๕๕๗),  หน้า ๔๓-๔๗.  



 
 

๓๓๒ 

๑) การฟังด้วยหัวใจ   ๒) เคารพในความแตกต่าง 
๓) ฝึกขันติธรรมทางศาสนา   ๔) การสื่อสารหาทางออกร่วมกัน 
๕) ความต้องการความรู้สึกท่ีแท้จริง  ๖) ใช้ความรักเป็นพ้ืนฐานสื่อสาร  
๗) ก้าวข้ามอคติหาจุดร่วมมากกว่าจุดต่าง ๘) คุยกันในฐานะมนุษย์กับมนุษย์ 
เพราะ “โลกใบนี้ต้องการความรักมากกว่าความเจ็บปวด” ในกระบวนการพุทธสันติวิธีมี

ความส าคัญมากในการอยู่ร่วมกัน การใช้ความรุนแรงใดๆ ไม่สามารถท าให้เกิดสันติสุขได้เลย     
เพราะอาจจะเป็นการกดทับไว้เท่านั้นเองแต่การใช้ความนุ่มนวล คือ “ศาสนา” เท่านั้น ถึงจะสามารถ
น าไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งอย่างจริงจัง โดยมีการปฏิบัติตามหลักค าสอนของทุกศาสนา ซึ่งหลัก
ค าสอนของทุกศาสนาให้ทุกคนจัดการกับกิเลสของตนเอง มากกว่าจะจัดการกับคนอ่ืน ในงานวัน
สันติภาพโลกปราชญ์กล่าวว่า “เครื่องมือส าคัญที่เชื่อมสมานให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างมี
ความสุขที่สุด คือ ศาสนา”  เพราะถ้าทุกคนปฏิบัติตามหลักของศาสนาของตนเองอย่างจริงจัง เชื่อว่า
โลกนี้จะเต็มดว้ยสันติภาพ เพราะศาสนาเป็นฐานของความดี และศาสนาทุกศาสนาตั้งขึ้นเพ่ือสันติสุข
สังคมพหุวัฒนธรรมศาสนามีหน้าที่ท าลายก าแพงแห่งความหวาดกลัวและเกลียดชัง สร้างสะพานแห่ง
ความรักและความเข้าใจเพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข  สิ่งที่ควรตระหนัก คือ “อย่าน า
ศาสนามาเป็นเครื่องมือสร้างความขัดแย้งในสังคม” เพราะคนในชุมชนต้องพ่ึงพาอาศัยศาสนา      
และศาสนาก็พ่ึงพาคนในชุมชนต่างคนต่างพ่ึงพาซึ่งกันและกัน ด้วยเหตุนี้เราในฐานะมนุษย์ด้วยจึงต้อง
ทะนุถนอมกันดูแลกันเคารพกัน ด้วยการมีสันติในเรือนใจ เพราะ “สันติส่วนบุคคล คือ สันติภาพ
สากลของโลก” ศาสนาเท่านั้นจะท าให้โลกเกิดสันติภาพลมหายใจของศาสนาเป็นลมหายใจแห่ง
สันติภาพ ความอยู่รอดของสังคมเป็นความอยู่รอดของศาสนา ศาสนาเครื่องมือแห่งความนุ่มนวลใน
การอยู่ร่วมกัน : เราในฐานะแห่งความเป็นมนุษย์เหมือนกัน๑๗๕ 

จากการเสวนาสะท้อนว่า ถ้าเรามีนามสกุลเดียวกัน ปัญหาคงจะน้อยลงในการเข้าใจกัน 
เพราะความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่ง  เด็กเมื่อเกิดมาเราก็บังคับให้เขานับถือศาสนาให้ลูกหลานแล้ว 
ซึ่งขัดต่อสิทธิมนุษยชนตั้งแต่เกิดมาแล้ว ซึ่งแม้แต่ชาวพุทธเราก็มีหลากหลายนิกายมีความแตกต่างกัน 
ถามว่าจะอยู่ร่วมกันอย่างไร  มาถึงปัจจุบันเราใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือเพ่ือสร้างความแตกแยก      
กลุ่มศาสนาพุทธสุดโต่งและกลุ่มอิสลามสุดโต่งเรามีปัญหาอย่างแน่นอนในการอยู่ร่วมกัน ศาสนิกของ
แต่ละศาสนาจะปรับตัวอย่างไร ?  เรามีปัญหากับคนข้างบ้านเราควรเดินเข้าไปพูดคุยกันสื่อสารกัน
สร้างความเข้าใจ  เราไม่ควรให้คนอ่ืนมาคุยแทนเรา  แต่เราต้องคุยกันเอง สื่อสารกัน  ทุกปัญหามี

                                                           
๑๗๕สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดลและคณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรสันติ

ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาจุฬา  ร่วมกับ สถาบันวะซาฎียะฮ์เพื่อสันติภาพและการพัฒนา ส านักจุฬาราชมนตรี, 
การสานเสวนาข้อห่วงกังวลชุมชนพุทธและมุสลิมในสังคมไทย, (ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณาชวิทยาลัย, ๒๕๕๗),  ๒๑  กรกฎาคม ๒๕๖๐.  



 
 

๓๓๓ 

ทางออก อย่าให้ทุกทางออกเป็นปัญหา  สิ่งหนึ่งคือเราต้องมาสื่อสารกันบ่อยๆ ทุกศาสนาฝึกขันติธรรม
ทางศาสนา อยู่ร่วมกันอย่างสันติ  สอดคล้องกับปณิธานของท่านพุทธทาส ว่า  “ขอให้ศาสนิกแต่ละ
ศาสนาท าความเข้าใจเข้าถึงศาสนาของตน” ถ้าศาสนิกของแต่ละศาสนาเข้าใจเข้าถึงแก่นแท้ศาสนา
ของตนนั้น ปัญหาความขัดแย้งไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน มหาจุฬาจึงมีการเรียนศาสนาในสาขา “ศาสนา
เปรียบเทียบ” เพ่ือให้เข้าใจทุกๆ ศาสนา ในโลกใบนี้ เรียนเพื่อสร้างความเข้าใจที่จะอยู่ร่วมกัน  ผู้แทน
จุฬาราชมนตรี กล่าวว่า พุทธเป็นชนส่วนใหญ่ของประเทศไทย ส่วนมุสลิมเป็นคนส่วนน้อยของ
ประเทศไทย เราจึงต้องมาเเลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน เราต้องสร้างความเข้าใจกันและกัน อิสลามเป็น
ศาสนาที่มีอัตลักษณ์เฉพาะ อิสลาม ความหมายว่า การยอมจ านงต่อพระผู้เป็นเจ้าแต่เพียงผู้เดีย วมี
ความหมายเชิงลึกคือ “สันติภาพ”  ศาสนาอิสลามเรียกร้องเพ่ือสันติภาพ  มุสลิมคือ ผู้นับถือศาสนา
อิสลาม  มุสลิมจึงมี ๒ ประเภท คือ อยู่ในหลักการและอยู่นอกหลักการ จริงๆ อิสลามเรียกร้องเพ่ือ
เดินสู่ทางสายกลาง ไม่ได้สนับสนุนแนวคิดที่สุดโต่ง เราเดินทางสายกลาง อิสลามให้เกียรติกับมนุษย์
ทุกคน คัมภีร์สูงสุดของอิสลาม คือ เสรีภาพ  ความยุติธรรม ความเท่าเทียมกัน จึงมีการเรียกร้องเรื่อง
สันติภาพ   การเรียนรู้แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันจะสร้างความเข้าใจกันมากขึ้น  จึงควรมีโอกาสเรียนรู้
ศาสนาผ่านวัฒนธรรมและเชิงวิชาการ การเสวนาในครั้งนี้ จึงเป็นการฝึกการฟังด้วยหัวใจ การสื่อสาร
อย่างสันติ  ฝึกความอดทนในความแตกต่าง การให้เกียรติซึ่งกันและกัน  และ เรียนรู้ศาสนาผ่านการ
เสวนาภายใต้ “ความใจกว้าง ความเคารพ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน”  ความสุดโต่งของศาสนิกน ามาซึ่ง
ความขัดแย้ง การบิดเบือนค าสอนของศาสนาสู่ความกังวล การสื่อสารน าไปสู่ความเข้าใจระหว่าง
ศาสนา ขันติธรรมทางศาสนาหัวใจการอยู่ร่วมกัน จึงต้องระวังหลักค าสอนและประวัติศาสตร์สร้าง
ความเกลียดชัง๑๗๖   

สรุปว่า ผู้วิจัยมองว่าสันติวิธีเป็นเครื่องมือในการจัดการความขัดแย้งมี ๓  ระดับ คือ    
๑) “สันติวิธีจัดการความขัดแย้งตนเอง” ด้วยการจัดการตนเองก่อนเพราะกิเลสมีความเป็นสากลแต่มี
บริบทแตกต่างกันเท่านั้นสร้างสันติภายในตนเองก่อน  ๒) “สันติวิธีจัดการความขัดแย้งร่วมกับคนอ่ืน”  
ด้วยการลงมือท า เรียกว่า“เอาธรรมไปท า” อย่าไปเพียงถอดบทเรียนชีวิตคนอ่ืนเท่านั้น เราต้องลงไป
ท าให้เป็นวิถีชีวิต เมื่อลงไปท าในพ้ืนที่จริง ธรรมะตัวใดเกิดขึ้นบ้างให้ออกจากชีวิตของเรา  ๓) “สันติ
วิธีจัดการความขัดแย้งด้วยการเรียกร้อง”เหมือนมหาตมะคานธี ใช้วิธีการเรียกร้อง ถือว่าเป็นสันติวิธี 
เพราะไม่มีการใช้ความรุนแรงใดๆ สิ่งส าคัญคือ ฝึกการมีลมหายใจที่เยือกเย็นให้ตนเองแล้วออกไปท า
ตนให้เป็นประโยชน์ต่อคนอื่น 
 ๔)การขอโทษอย่างจริงจัง  ถือว่าเป็นเครื่องมือในการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี 
ซึ่งปัญหาความขัดแย้งจะยุติต้องอาศัยการจ่ายค่าชดเชยต่อความเสียหาย แต่ความขัดแย้งยุติลงได้ด้วย
                                                           

๑๗๖พระมหาสุเทพ  สุปณฺฑิโต, การสานเสวนาข้อห่วงกังวลชุมชนพุทธและมุสลิมในสังคมไทย,     
(ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณาชวิทยาลัย, ๒๕๕๗),  ๒๑  กรกฎาคม ๒๕๖๐.  



 
 

๓๓๔ 

การรับรู้ถึงความรู้สึกถึงความผิดพลาดด้วยการกล่าวค าว่า “ขอโทษ” การขอโทษอย่างจริงจังจะช่วย
รักษาเยียวยาความมั่นคงทางจิตใจคืนให้กับผู้ก่อความเสียหาย มันอาจจะเป็นสัญลักษณ์ของความกล้า
หาญด้านคุณธรรม  การท าเป็นขอโทษ (False apologies) หรือ การขอโทษเพียงบางส่วน (Partial 
apologies) ซึ่งการขอโทษที่ไม่สมบูรณ์อาจเพ่ิมความขัดแย้งขึ้นไปอีก ถ้ามองดูแล้วไม่ได้มีความจริงใจ
ในค าขอโทษ โดยค าขอโทษอย่างจริงจังจะต้องมีองค์ประกอบของค าพูด ดังนี้ “ฉันเสียใจ ฉันได้ท า
อะไรก็ตามที่เกิดขึ้น มันท าให้คุณเจ็บปวดไม่พอใจ (ระบุจ าเพาะถึงความไม่พอใจหรือเจ็บปวด
อะไร) ฉันขอเป็นผู้รับผิดชอบ”๑๗๗  ดังนั้น การขอโทษหรือการขออภัย(Apology) หมายถึง วิธีการ
คืนดีที่ผู้กระท าผิดยอมรับว่าตนมีส่วนรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นและแสดงให้เห็นถึง
ความรู้สึกส านึกผิดและเสียใจต่อสิ่งที่ตนได้ท าลงไปแล้วโดยการขอโทษผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการ
กระท าของตนจากใจจริง วิธีการคืนดีแบบนี้ ผู้ที่ได้รับผลกระทบและผู้กระท าผิดต่างก็ได้รับผลกระทบ
ทางจิตใจด้วยกันทั้งสองฝ่าย ซึ่งต่างจากวิธีการคืนดรด้วยการชดใช้ซึ่งผู้กระท าผิดไม่ได้รับผลกระทบ
ทางจิตใจ อาจจะมีแต่เพียงความรู้สึกผิดเท่านั้น๑๗๘ 

จากการศึกษาดูงานทางวิชาการด้านความขัดแย้ง ความรุนแรงในทวีปยุโรป ซึ่ง
ประกอบด้วย โปแลนด์และเยอรมัน ค าขอโทษของคนเยอรมนีเครื่องมือเยียวยาจิตใจชาวยิวที่ดีที่สุด 
คนเยอรมนีรุ่นใหม่เข้าใจความเจ็บปวดของชาวยิวในอดีตและส่งผลถึงปัจจุบัน จึงมี “โครงการมาร์
ชออฟไลฟ์ เป็นโครงการขอโทษโดยริเริ่มจากคนเยอรมันรุ่นใหม่ที่ชื่อว่า สเตฟาน ฮาสที่ศึกษา
ประวัติศาสตร์ถึงความโหดร้ายของบรรพบุรุษของตนเอง” จึงท ากิจกรรมร่วมกันระหว่างคน
เยอรมันและคนยิว เพ่ือเกิดสันติภาพเล็กๆ ในจิตใจของพวกเขา และเยียวยาบาดแผลในใจชาวยิว    
คนเยอรมันคิดว่ารุ่นปู่รุ่นพ่อของตนเองท าผิดพลาดจึงยอมรับความผิดพลาดนั้น จึงท าอะไรสักอย่างคือ 
ด้วยโครงการขอโทษ การที่เรารู้จักขอโทษในความผิดของเรานั้นเป็นความกล้าอันยิ่งใหญ่ ถึงคนรุ่น
ใหม่จะไม่ได้กระท าแต่รุ่นปู่รุ่นพ่อของเขาได้กระท า ถึงชาวยิวจะไม่ได้ให้อภัยก็ตาม เข้าใจถึงว่ามัน
เจ็บปวด แต่การเขาสวมกอดระหว่างกันจะท าให้รับรู้ถึงค าโทษจากภายใน ค าขอโทษเกิดจากภายใน
ใจ รู้สึกผิดในการกระท า  ค าขอโทษอย่างจริงจังเท่านั้นจะเยียวยาชาวยิว จึงมีค ากล่าวว่า “โลกเรา
ต้องการการขอโทษมากกว่าการแก้ตัว”  คนเยอรมันหันมาดูตนเองว่าที่ผ่านมาตนเองท าผิดอะไรบ้าง 
แล้วเผชิญหน้ากับความจริง ผิดก็ยอมรับผิด ในสงครามและความเกลียดชังไม่มีใครชนะทุกคนล้วนแพ้
ด้วยกัน “เผชิญหน้ากับความจริง ยอมรับผิดโทษ ขอโทษอย่างจริงจัง ให้อภัยกัน” จะเป็นทางออกที่ดี

                                                           
๑๗๗วันชัย  วัฒนศัพท์และคณะแปลและเรียบเรียง, การจัดการความขัดแย้งและการขอโทษ: ศูนย์

สันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า, (กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ที่ พริ้นติ้ง ฮอลล์ จ ากัด, ๒๕๔๗),  หน้า
๕๑-๕๓.  

๑๗๘ส านักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า , ศัพท์บัญญัติเกี่ยวกับการแก้ปัญหาและ
ความขัดแย้ง, (สถาบันพระปกเกล้า พิมพ์ครั้งท่ี ๕,  ๒๕๕๕) หน้า ๕. 



 
 

๓๓๕ 

ที่สุด การอยู่ร่วมกันของคนในโลกย่อมเกิดปฏิฆะ ความขุ่นข้องหมองใจกันระหว่างกันในระดับการ
ท างาน ระดับครอบครัว ระดับสังคม ระดับประเทศ ระดับโลก จึงต้องอาศัยเครื่องมือทางพุทธสันติวิธี 
คือการขอโทษเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งมนุษย์ท าได้ยากที่สุด เพราะเกี่ยวเนื่องกับอาการที่เรียกว่า Cognitive 
Dissonanceหรือความขัดแย้งในตัวเอง คือการยอมรับว่าเราท าผิด แต่ อัตตาของเราก็มักจะบอก
ตัวเองว่า “ฉันไม่ผิด” ซ่ึงมีค ากล่าวหนึ่งที่สามารถสะท้อนความจริงได้ว่า “ความผิดพลาดเป็นเรื่อง
สามัญของมนุษย์” เพราะมนุษย์เราผิดพลาดได้เสมอ 

Aaron Lazare กล่าวว่า“การขอโทษที่จริงใจและมีประสิทธิภาพนั้นขึ้นอยู่กับ
ช่วงเวลา” ที่ค าขอโทษนั้นถูกเอ่ยออกมาการเร่งร้อนเอ่ยค าขอโทษในทันที อาจเหมือนเป็นแค่
ปฏิกิริยาตอบสนองที่ยังไม่ได้ผ่านกระบวนการทบทวนว่าเราท าอะไรผิดพลาดไปบ้าง สักแต่ว่าขอโทษ
ไปก่อน ในทางกลับกัน การขอโทษที่ล่าช้าหรือเลื่อนเวลาขอโทษออกไปสักนิดอาจให้ผลดีกว่าการขอ
โทษแบบฉับพลันทันทีมากกว่า เพราะท าให้ผู้ฟังรับรู้ว่าค าขอโทษนั้นผ่านการใคร่คร วญมาแล้ว       
ผลจากการศึกษาค้นคว้าสรุปว่าการขอโทษเป็นกระบวนการหนึ่งของการสื่อสารระหว่างมนุษย์ที่มี 
"ความรู้สึก"ที่ซับซ้อนเข้ามาเกี่ยวข้อง และการเอ่ยค าขอโทษของคนๆ หนึ่งนั้น สามารถช่วยกระตุ้น
ความรู้สึกในทางบวก อย่างเช่นความไว้ใจของคู่สนทนาได้ ดังนั้น ค าขอโทษที่เราถูกสอนให้พึงปฏิบัติ
มาตั้งแต่เด็ก จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ แม้ว่าหลายครั้งที่เรารู้ตัวว่าท า
พลาดไปจริง แต่ค าขอโทษก็หลุดออกมาได้ยากเย็นเหลือเกิน อยากให้ลองหันมาทบทวนดูว่า การพูด
ค าขอโทษออกไป ตัวตนของเราก็ไม่ได้เสียหายอะไร และยังให้ผลเชิงบวกมากกว่า การคิดเช่นนี้ก็อาจ
ช่วยรักษาความสัมพันธ์เอาไว้ได้ไม่ยากนัก และเชื่อเถิดว่าคู่สนทนาก็อยากจะได้ยินค านี้จากปากของ
เรา แม้ว่าเวลาจะล่วงเลยไปนานเท่าใดก็ตาม๑๗๙ 

สรุปว่า ผู้วิจัยมองว่าโครงการขอโทษของคนรุ่นใหม่ของคนเยอรมันมีกิจกรรมเพ่ือขอ
โทษชาวยิวเป็นสิ่งที่ควรเกิดขึ้นเพราะเป็นการเยียวยา  จากความเจ็บปวดที่รุนแรงที่สุดของโลกในยุค
ของบรรพบุรุษถึงจะผ่านมาถึง ๗๐ กว่าปี แต่ก็ยังสร้างความเจ็บปวดมาถึงปัจจุบัน เป็นฝันร้ายของ
คนยิว โครงการนี้จึงช่วยเยียวยาจิตใจ รับรู้ความรู้สึกของกันและกัน จึงเป็นการสร้างสันติภาพขึ้นมาใน
กลุ่มของคนเยอรมันและคนยิว หวังว่าเรื่องราวนี้จะเป็นบทเรียนว่าอย่าเกิดขึ้นอีกเลยในโลกใบนี้     
ค าขอโทษจึงเป็นยาแก้ผิดมีฤทธิ์เยียวยาความสัมพันธ์ เพราะผิดมากผิดน้อยไม่ส าคัญ ส าคัญที่ว่าจะ
ส านึกผิดหรือไม่ การขอโทษจึงเป็นการมุ่งรักษาความสัมพันธ์มากกว่าท าลายความสัมพันธ์ ซึ่งทุก
ความเกลียดชังและสงครามต่างคนต่างแพ้ไม่มีใครชนะ จงเผชิญหน้ากับความจริงยอมรับขอโทษ 

 

 

                                                           
๑๗๙Buddhism from Mahachula to Europe, ถอดบทเรียนความขัดแย้งสู่การขอโทษ, (การศึกษา

ดูงานทางวิชาการด้านความขัดแย้ง ความรุนแรงในทวีปยุโรป: โปแลนด์ เยอรมนี, ๒๕๖๑) ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑. 



 
 

๓๓๖ 

๓.๒.๗  การจัดการความขัดแย้งโดยพุทธสันติวิธี 
 

สันติวิธี (Peaceful Means) สอดรับกับค าว่า “การไม่ใช้ความรุนแรง”(Non-Violence) 
หรือ การไม่ใช้ความรุนแรงในการจัดการระดับการแก้ไขหรือการเปลี่ยนรูปแบบของความขัดแย้ง  
สันติวิธีมุ่งเน้นไปที่การประท้วงหรือเรียกร้องความต้องการโดยไม่ใช้ความรุนแรง หมายถึง การจัดการ
ปัญหาโดยไม่ใช้ความรุนแรงเต็มไปด้วยบรรยากาศของความเป็นธรรม ความยุติธรรม ความรัก     
ความเคารพ๑๘๐ พัฒนาการของความขัดแย้งในทางพระพุทธศาสนามีจุดเริ่มต้นจากจิตใจของมนุษย์
ทั้งหลายถูกครอบง าด้วยกิเลสที่เป็นรากเหง้าแห่งความชั่วทั้งหลาย ที่เรียกว่าอกุศลมูล ๓ ประการ 
ได้แก่       ๑) โลภะ ความอยากได้ ๒) โทสะ ความมีจิตคิดประทุษร้ายหรือความโกรธ ๓) โมหะ 
ความหลง ไม่รู้จริง ซึ่งประเภทของความขัดแย้งในทางพระพุทธศาสนามี ๒ อย่าง ประกอบด้วย      
๑) วิวาทาธิกรณ์ การทะเลาะวิวาทเพราะความเห็นแตกต่างกัน  ๒) อนุวาทาธิกรณ์ การโจทหรือ
กล่าวหาบุคคลอ่ืนด้วยความผิดในด้านความประพฤติ มารยาท ความเห็นและอาชีพ๑๘๑  ในทาง
พระพุทธศาสนามองว่าความขัดแย้งเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์รากเหง้าของความขัดแย้งมาจาก
อกุศลมูล วิธีการจัดการความขัดแย้งในทางพระพุทธศาสนาควรใช้รูปแบบของการไกล่เกลี่ยคนกลาง
และบุคคลที่ท าหน้าที่เป็นนักเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลาง คือ“พระพุทธเจ้า”เพราะพระพุทธองค์ทรงท า
การไกล่เกลี่ย ๓ เหตุการณ์ คือ ๑) ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นของพระภิกษุเมืองโกสัมพีเกี่ยวข้องกับพระ
วินัยที่ ว่ าด้ วยการเหลือน้ าช าระเอาไว้ ในกระบวย  ๒)  ความขัดแย้ ง เกี่ยวกับการแย่ งชิ ง
ทรัพยากรธรรมชาติคือน้ าระหว่างชาวศากยะและชาวโกลิยะ ๓) ความขัดแย้งด้านชาติพันธุ์ในการดู
หมิ่นชาติพันธุ์ระหว่างเจ้าศากยะกับพระเจ้า  วิทูฑภะ การเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลางเชิงพุทธจึงเป็นพุทธ
สันติวิธีที่ใช้น ามาเป็นรูปแบบส าหรับจัดการปัญหาความขัดแย้งเพ่ือสร้างสัมพันธภาพที่ยั่งยืนด้วย
“การให้อภัยซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดในการจัดการความขัดแย้งในทางพระพุทธศาสนา”โดย
หลักการและวิธีการในการเจรจาไกล่เกลี่ยเชิงพุทธ ประกอบด้วย ๙ ขั้นตอน   

๑) การคุมสติ (Mindfulness Control) 
๒) ท าหน้าที่กัลยาณมิตร (Education Process) 
๓) สื่อสารอย่างลึกซึ้ง (Deep Communication) 
๔) วิเคราะห์เรื่องราว (Issue Analysis) 
๕) เข้าถึงวิธีการ (Approaching to Strategies) 

                                                           
๑๘๐พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร),  พุทธสันติวิธี : การบูรณาการหลักการและเคร่ืองมือ

จัดการความขัดแย้ง, (กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ที่บริษัท ๒๑ เซ็นจูรี่ จ ากัด, ๒๕๕๔) หน้า ๓๖๒. 
๑๘๑พระมหายุทธนา นรเชฎฺโฐ(ศิริวรรณ), พระพุทธศาสนากับการแก้ไขความขัดแย้งทางการเมืองใน

สังคมไทย: กรณีศึกษากลุ่มเสื้อเหลืองและกลุ่มเสื้อแดง, (กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ที่โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๖), หน้า ๒๙. 



 
 

๓๓๗ 

๖) คิดอย่างแยบคาย (Thinking Wisely) 
๗) หาจุดสนใจ (Interest Finding) 
๘) เสนอทางเลือก (Option Creating) 
๙) สร้างสัมพันธ์อันดี  (New Relationship)๑๘๒ 

สักกายทิฐิจึงต้นเหตุความขัดแย้งทั้งปวงและโทสะเป็นต้นเหตุความรุนแรงทาง
พระพุทธศาสนาจึงต้องอาศัยสังวรปธานป้องกันให้เกิดความรุนแรง  สันติศึกษาเป็นศาสตร์ว่าด้วยการ
สร้างสันติภาพการร่วมกันอย่างสันติ รวมไปถึงการแก้ปัญหาความขัดแย้ง ซึ่งมนุษย์มีการแทรกแซงกับ
ธรรมชาติ  ด้วยอิทธิพลของกิเลสของความโลภ ความโกรธ ความหลง จึงน าไปสู่ความขัดแย้ง ใน
พระไตรปิฎกพระสูตรที่ว่าด้วยธรรมชาติกล่าวถึง “ผู้ปกครองข้าราชการไม่ตั้งอยู่ในธรรม พวก
พราหมณ์ก็ไม่ตั้งอยู่ในธรรม ประชาชนก็ไม่ตั้งอยู่ในธรรม ดวงจันทร์ดวงดาวก็หมุนเวียนไม่
สม่ าเสมอ วันก็หมุนเวียนไม่สม่ าเสมอ ลมอากาศก็หมุนเวียนไม่สม่ าเสมอ เทวดาก็ไม่พอใจ” โดย
เราไปแทรกแซงกฎของธรรมชาติ  สันติศึกษาจึงเป็นเครื่องมือหนึ่งในการช่วยเหลือคนในสังคมตาม
ทฤษฎีเกี่ยวกับสันติศึกษาเริ่มจากธรรมชาติของคนเราโดยมีค าส าคัญคือ “ขันติ อหิงสา สันติ” เป็น
ธรรมชาติในตัวคน  กุศลมูล คือ ต้นเหตุของความชั่วทุกอย่าง ประกอบด้วย โลภะ โทสะ โมหะ  แต่
มากกว่านั้น สักกายทิฐิคือเห็นว่าเป็นตัวกูของกู ต่างคนต่างมีสักกายทิฐิจ านวนมาก จึงน าไปสู่ความ
ขัดแย้ง  สิ่งส าคัญเราต้องหาค าตอบว่า “ชีวิตคืออะไร ชีวิตเป็นอย่างไร ชีวิตจะด าเนินไปอย่างไร” โดย
ยึดกรรมและปฎิจจสมุปบาท ศึกษาพระพุทธศาสนาและสันติศึกษาต้องตัวเล็กไม่ใช่ตัวใหญ่ เพราะ
บางครั้งยิ่งเรียนยิ่งมองคนอ่ืนว่าชั่วไปหมด เรียกว่าสักกายทิฐิไม่ลด เพิ่มตัวกูของกู  

บุคคลที่มีสักกายทิฐิจะมี ๓ ค าเกิดขึ้น คือ ๑) “เอต  มม แปลว่า  นั่นของเรา”  เป็น
ธรรมชาติของมนุษย์ทุกขณะจิต ขนาดไม่เป็นของเรายังบอกว่า นั่นของเรา ๒) “เอโสหมสฺมิ  เราเป็น
นั่น” เรื่องต าแหน่งต่างๆ ความอยากจะเป็น เป็นนั่นเป็นนี่  ๓) “เอโสเมอตฺต นั่นอัตตาของเรา”     
ซึ่งสักกายทิฐิถ้าคลายไม่ได้ชีวิตจะพังเพราะมีโลภะ โทสะ โมหะ เป็นพ้ืนฐานตลอด ตามพระสูตรที่ว่า 
“อัคคัญญสูตรและจักรวรรติสูตร” จะเห็นวิวัฒนาการของความชั่วร้ายของกิเลส ๓ ตัว เครื่องมือที่จะ
กั้นได้ คือ “ขันติธรรมเท่านั้น” โดยธรรมชาติของคนจะปรากฏสิ่งที่ไม่ดีออกมาเห็นชัด ตัวเราจะบ่ม
โลภะ โทสะ โมหะ เราต้องฝึกขันติอด ขันติทน ขันติกลั้น ถ้าไม่ขันติธรรมก็จะเกิดความรุนแรง 
ตัวอย่างที่ชัดเจนคือ มหาตมะคานธี  สันติศึกษาจะชัดเจนในเรื่องของขันติธรรมกับอหิงสา  อเล็กชาน
เดอร์มหาราชมีความขันติธรรมอย่างเดียวแต่ขาดอหิงสา เนลสันยังไม่ถึงมหาตมะคานธี มหาตมะคานธี
จึงชัดเรื่องขันติธรรมกับอหิงสา ขันติธรรมไม่อยู่จะเกิดความรุนแรง เราต้องไปถึงสังวรปธาน  ป้องกัน

                                                           
๑๘๒วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร,  การเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลางเชิงพุทธ: หลักการและเคร่ืองมือ

ส าหรับการจัดการความขัดแย้ง, (กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ที่โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖) หน้า 
๙๕-๑๐๕. 



 
 

๓๓๘ 

ไม่ให้เกิดความรุนแรงขึ้น  ในทางพระพุทธศาสนาต้นเหตุของความรุนแรงเกิดความโกรธ ถือว่าเป็ น
กายทุจริต วจีทุจริต ในทางพระพุทธศาสนาวิธีระงับความโกรธ คือ นึกถึงโทษของความโกรธ คนโกรธ
เหมือนด้นฟืนเผาศพ  ถือว่าน่าเกลียดมาก นึกถึงคุณความดีของคนท่ีเราโกรธ “จงเลือกเอาส่วนดีเขามี
อยู่” ขอบคุณที่ท าให้เราโกรธได้ การโกรธเป็นการก่อทุกข์ให้กับตัวเอง มองว่าใครจะท าอย่างไรถือว่า
เป็นกรรมของเขาและให้เรานึกถึงความสัมพันธ์กัน ไม่มีใครไม่เคยเกิดเป็นพ่ีเป็นน้องเป็นญาติกัน ต้อง
มีสักชาติเป็นแนวของมหายานในการกินมังสวิรัติซึ่งกล่าวว่า “เดินร่วมทางกัน ๗ ก้าวถือว่าเป็นมิตร  
เดินร่วมทางกัน ๑๒ ก้าวเป็นสหาย อยู่ร่วมกัน ๑ เดือนเป็นญาติ ถ้าเกินกว่าเท่ากับเป็นตัวของเรา
เอง เป็นพวกเดียวกัน” โลกไม่กว้างสักวันต้องเจอกัน ให้เรานึกยาวๆ อย่าสร้างศัตรูแม้คนเดียว     
ทุกอย่างมีเหตุมาจากอดีตและปัจจุบัน บางคนมีปัญหาฆ่าตัวตาย อย่าคิดว่าปัญหามันจะหมด เราต้อง
ดูแลจิตของเราให้ดี จิตสุดท้ายก่อนตายจะเป็นตัวก าหนดให้ไปทุคติและสุคติ  ปัจจุบันล้วนมาจากอดีต
ทั้งนั้น  เวลาเราโกรธใครเราต้องแยกธาตุแยกอาการ ๓๒ ประการ ว่าโกรธอวัยวะส่วนใด หาที่โกรธให้
ได้ เหมือนกับเรื่องราวที่ว่า ท่านชื่ออะไร อาตมาชื่อนาคเสน ตรงไหนนาคเสน นาคเสนย้อนถามกลับ
ว่า พระองค์นั่งอะไร นั่งรถมาอะไรที่ว่ารถเรียกว่า “คิดแบบแยกธาตุ ๓๒”  

การสร้างสันติภาพให้ยั่งยืนอะไรเป็นรากฐานของสันติอย่างแท้จริงกล่าวคือ กรอบของ
หลักปธาน ๔ คือ ๑) สังวรปธาน  เพียรระวังระวังไม่ให้เกิดขึ้นด้วยขันติธรรม  ๒) ปหานปธาน เพียร
ละความขัดแย้ง  ๓) ภาวนาปธาน เพียรก่อให้เกิดสันติภาพ  และ ๔)อนุรักขนาปธาน  เพียรรักษา
สันติภาพ ถือว่าเป็นกรอบของสันติศึกษา ส่วนไตรสิกขาถือว่าเป็นหลักการฝึกอบรมตน คือ ศีล  เป็น
การจัดระเบียบวินัยตัวเองทุกมิติ เคารพกติกาทางสังคม สมาธิ เป็นการรู้จักปล่อยวาง  ปัญญาเข้าใจ
ชีวิต แนวคิดสันติศึกษาตามแนวทางพระพุทธศาสนาคือ ใช้ขันติธรรม เพ่ือไม่ให้เกิดความรุนแรง     
ซึ่ง ๑๒ พรรษาแรกพระพุทธเจ้ายังไม่บัญญัติพระวินัย แต่เมื่อมีพระสงฆ์มากขึ้นจึงต้องบัญญัติ      
เพ่ือรักษาศรัทธาคนที่นับถือศาสนา ค าว่า อวิปฏิสาร คือ ท าให้คนเดือดร้อน ความร้อนใจหลังที่ได้
กระท าผิด   “เรามักจะเปลี่ยนโลก แต่ไม่เปลี่ยนตนเอง” เราต้องอยู่นอกวงของความขัดแย้ง เราต้อง
อยู่เหนือความขัดแย้ง เหมือนอุบัติเหตุเราระวังหรือให้เขาระวัง ถ้าเกิดอุบัติเพราะเราแสดงว่า        
มาจากปัจจัยหลัก เราจึงต้องระวังมีค าว่า วฏฺฏสฺส โทโส คือ “โทษของวัฏฏะ” ซึ่งสมเด็จพระพุทธ
โฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้ตอบผู้พิพากษาในการตัดสินประหารชีวิต ว่าเป็นโทษของวัฏฏะ ขันติ
ธรรมเป็นการรักษาตัวเองเกี่ยวข้องกับตัวเองถึงจะมีการกระทบกระเทือนกระแทก ส่วนอหิงสาเป็น
การไม่ท าร้ายคนอ่ืน ลดตัวกูของกู ขันติธรรมกับอหิงสาจึงเป็นหัวใจส าคัญในการสร้างสันติภาพ๑๘๓  
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งโดยพุทธสันติวิธี  พระพุทธเจ้าใช้แนวคิด “เชิงรับ” อันเป็น

                                                           
๑๘๓พระราชปริยัติกวี,  การจัดการความขัดแย้งโดยพุทธสันติวิธี: วิชาพุทธสันติวิธี, (บรรยายนิสิต

ปริญญาเอก สาขาสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐). 



 
 

๓๓๙ 

หลักการเพ่ือพัฒนาหรือกล่อมเกลาคุณภาพจิตของมนุษย์ให้มีภูมิต้านทานมากขึ้น ด้วยการใช้แนวคิด 
๒ ประการ คือ  

๑) หลักขันติธรรม ขันติถือว่าเป็นพุทธสันติวิธี หมายถึง ความอดทนที่เกิดขึ้นจากการที่
เราถูกกระท าโดยฝ่ายตรงกันข้าม ไม่ว่าจะเป็นโจทย์หรือคู่กรณี ถูกกระท าทางตรงและทางอ้อม      
เช่น  การด่า การท าร้าย การกล่าวเสียดสี การหมิ่นประมาท แต่เรามิได้ด่าตอบหรือกระท าร้ายตอบ
ต่อคู่กรณี พระพุทธเจ้าและพระสาวกได้ชื่อว่า “เป็นนักขันติบุคคล” แม้นางคันทิยาได้จ้างทาสและ
กรรมกรไปด่าพระพุทธเจ้าว่า “เปรต อสุรกาย สัตว์เดรัจฉาน” แต่สิ่งที่พระพุทธเจ้าแสดงออกมาคือ 
“ความอดทน”ในขณะที่พระอานนท์พยายามนิมนต์ให้พระพุทธเจ้าเสด็จไปอ่ืนเพ่ือหลีกเลี่ยง
สถานการณ์ แต่พระองค์ชี้ว่าการหนีไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้อง พระองค์ได้เปรียบตนเองกับช้างว่า 
เมื่อก้าวลงสู่สงครามแล้วต้องพร้อมน้อมรับลูกศรหรืออาวุธที่เข้ามากระทบ สงครามที่พระองค์มุ่งเน้น
นั้นหมายถึง “สงครามการต่อสู้กับกิเลส” หรือค าด่าด้วยความอดทนมากกว่าสิ่งใด สรุปแนวคิดเชิง
รับวิศวกรสันติภาพพึงตระหนักคือ ขันติธรรม กล่าวว่า “สมณะในพระธรรมวินัย ไม่ด่าตอบบุคคลที่
ด่าอยู่ ไม่เสียดสีตอบบุคคลที่เสียดสีอยู่ ไม่ประหารตอบบุคคลผู้ประหารอยู่”  

๒) หลักอนัตตา ในบริบทของพุทธสันติวิธี หมายถึง การลดทอน รื้อถอน ท าลาย และ
สลายการยึดมั่นถือมั่นในความเป็นอัตลักษณ์ ความเป็นอัตลักษณ์มีจุดแข็ งในแง่ของเอกภาพของ
ชุมชนซึ่งจะด ารงไว้ชาติพันธุ์ แต่จุดด้อยการยึดมั่นในชาติพันธุ์ของตนเองจนเป็นที่มาของการดูถูก      
ดูหมิ่น เหยียดหยาม เกลียดชัง คนอ่ืนกลุ่มอ่ืนชาติพันธุ์อ่ืน นักสันติวิธีพึงสลายความเป็นอัตลักษณ์ของ
ตนเองด้วยหลักอนัตตา พระพุทธเจ้าทรงย้ ากับเจ้าศากยะว่า “เราได้เห็นหมู่สัตว์ก าลังดินรนอยู่ด้วยทิฐิ
เหมือนปลาในอ่างน้ าน้อย ฉะนั้น ภัยได้เข้ามาถึงเราแล้ว เพราะได้เห็นคนทั้งหลายผู้โกรธกันและกัน
เพราะทิฐิ ฉะนั้น มุนีย่อมไม่กล่าวยกย่องตนในบุคคลที่เสมอกัน ผู้ต่ ากว่า ผู้สูงกว่า และย่อมไม่ยึดมั่น
ถือมั่น” ส่วนแนวคิดพ้ืนฐาน “เชิงรุก” ในการจัดการความขัดแย้งโดยพุทธสันติวิธีมุ่งเน้นในแง่ของ
สังคมของกลุ่มบุคคลเข้าไปเกี่ยวข้องปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันหรือองค์กรให้เกิดความเป็นเอกภาพ โดย
มีแนวคิด ๒ ประการ คือ ๑) หลักคารวธรรม  ๒) หลักสามัคคีธรรม และแนวคิดพ้ืนฐาน “แบบ
คู่ขนาน” ในการจัดการความขัดแย้งโดยพุทธสันติวิธีประกอบด้วย พรหมวิหารธรรม อปริหานิยธรรม  
 
สาราณียธรรม  สังคหวัตถุธรรม หลักศีล๕๑๘๔ ถือว่าเป็นหลักส าคัญในการจัดการความขัดแย้งโดย
พุทธสันติวิธีซึ่งประกอบด้วยเชิงรับ เชิกรุก และแบบคู่ขนาน เพราะความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจริงๆ นั้นเกิด

                                                           
๑๘๔พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร),  รูปแบบการจัดการความขัดแย้งโดยพุทธสันติวิธี 

กรณีลุ่มแม่น้ าแม่ตาช้าง จังหวัดเชียงใหม่: วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗) หน้า ๑๒๘-๑๔๕. 

 



 
 

๓๔๐ 

จากภายในจิตใจของมนุษย์เป็นเชื้อแห่งความขัดแย้งในทางพระพุทธศาสนา ความขัดแย้งที่มีความน่า
กลัวมาก คือ “ความขัดแย้งแบบหลบใน” พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า พึงศึกษาสันติเท่านั้น ตามพระบาลี
ว่า สนฺติเมว สิกฺเขยฺย ด้วยการเริ่มจากศึกษาสันติภายในก่อนพัฒนาสู่สันติภายนอก   

จึงสรุปว่า“ปฏิฆะเป็นเชื้อของโทสะสู่ความขัดแย้ง”ลักษณะเบาบางแต่รุนแรง เหมือน
ทฤษฎีขนนกจึงต้องระวังเนื้อระวังตัว ระวังจิตระวังใจ ถือว่าสาเหตุความขัดแย้งตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา ปฏิฆะบ่อเกิดแห่งความขัดแย้งเชิงลึกเพราะค าว่า  ปฏิฆะ หมายถึง ความ
กระทบกระทั่งในใจ ความหงุดหงิด ขัดเคือง  ความขุ่นมัว ขุ่นข้องใจ อันเกิดจากความคับแค้น ความ
ไม่ได้ตามใจปรารถนา ก่อให้เกิดอนุสัย หรืออาสวะกิเลส ปฏิฆะอยู่ในบุคคลใดย่อมน าไปสู่โทสะ  
ปฏิฆะจึงเป็นเชื้อของโทสะที่เป็นอนุสัยกิเลส ที่นอนเนื่องอยู่ในจิตใจ ความต่างของโทสะกับปฏิฆะ
ต่างกันเพียงสภาพจิต “ความโกรธที่มีก าลังน้อย ไม่สามารถเพ่ือจะถือท่อนไม้เป็นต้นๆได้ ชื่อความ
โทสะ  ส่วนความโกรธที่มีก าลังมาก เกิดขึ้นติดต่อกันมา สามารถจะท าการเหล่านั้นได้ ชื่อว่า ปฏิฆะ”  
ถือว่าอยู่ในหลักของ“สังโยชน์” คือกิเลสที่ผูกมัดใจสัตว์  สิ่งที่มัดสัตว์ไว้กับทุกข์ สิ่งผูกมัด ร้อยรัดสรรพ
สัตว์ทั้งหลายให้ผูกติดอยู่กับความทุกข์ ท าให้ไม่สามารถสลัดหลุดออกมาได้มี ๑๐ ประการ คือ 
สักกายทิฐิ  วิจิกิจฉา  สีลัพพตปรามาส  กามราคะ ปฏิฆะ  รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ  
อวิชชา   โทสะเป็นเชื้อของปฎิฆะซึ่งเราไม่สามารถจัดการความโกรธได้ แต่เราต้องรู้เท่าทันความโกรธ 
เพ่ือดับความโกรธ เพราะถ้าปล่อยทิ้งไว้จะน าไปสู่ปฎิฆะ พระพุทธเจ้าจึงสอนให้เรา “ระวังเนื้อระวังตัว 
ระวังจิตระวังใจ” อยู่ด้วยความไม่ประมาท ระวังกระแสแห่งโลภะ โทสะ  โมหะ ตัณหา ทิฐิ มานะ 
ปฏิฆะทั้งปวง สอดรับกับทฤษฎีขนนก ซึ่งมีความเบาบางแต่มันรุนแรงมาก เวลาเราอยู่ร่วมกันจะเกิด
การ “กระทบ กระเทือน  กระแทก” กันตลอดเวลา จากเรื่องเล็กๆมีการสะสมไว้เรื่อย ๆ พอใจบ้าง 
ไม่พอใจบ้าง  รอเวลาจะระเบิดเหมือนภูเขาไฟรอวันระเบิด จึงมีความรุนแรงมากๆ เวลาอยู่ร่วมกันจึง
ต้องระวังกาย  วาจา  ใจ ต้องสงบ เพราะเมื่อโดนกระทบแล้ว  กิเลสมันจะดิ้นพล่าน จะดันพฤติกรรม
แย่ๆออกมา เราจึงต้องรีบดับทันที ด้วยอุเบกขาและแผ่เมตตาธรรม จึงเรียกง่ายๆ ว่า “โดน  ดิ้น  ดัน  
ดับ” เมื่อเห็นความขัดแย้งเกิดขึ้น เราอย่ามองแค่ปรากฏการณ์เวลานั้นแล้วด่วนสรุป  ต้องมองให้ลึก 
กว้าง ไกล  ค้นหาสาเหตุ และความต้องการที่แท้จริง นี่คือการมองความขัดแย้งของพระพุทธเจ้า    
ซึ่งมองลึกกว่าที่เราเห็นภายนอก ต้องมองภายในของคนที่มีความขัดแย้ง ภาษาการไกล่เกลี่ย         
คือ “ต้องค้นหาความต้องการที่แท้จริง” พระพุทธเจ้าตรัสว่า “กุทโธธมฺม   น ปสฺสติ แปลว่า โกรธเข้า
แล้ว ย่อมมองไม่เห็นธรรม” จึงต้องอาศัยวิปัสสนากรรมฐานเป็นเครื่องมือในการจัดการความขัดแย้ง
โดยพุทธสันติวิธี  

๓.๒.๘  การจัดการความขัดแย้งโดยพุทธสันติวิธีในพระไตรปิฎก 
 

พระพุทธเจ้าในฐานะนักเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลางถือว่าพระองค์เป็น “ผู้มีต้นทุนทาง
สังคมสูง” จึงท าให้การไกล่เกลี่ยของพระองค์พระองค์ประสบความส าเร็จสูงเป็นอย่างมาก          



 
 

๓๔๑ 

โดยพระพุทธศาสนามองว่าความขัดแย้งเป็นความทุกข์ของบุคคลและสังคม๑๘๕ ซึ่งกรณีความขัดแย้ง
ในพระไตรปิฎกนั้นสามารถน ามาถอดเป็นบทเรียนเพ่ือประประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการ
ความขัดแย้งและความรุนแรง ๓ กรณี โดยพระพุทธเจ้าได้เข้าไปเกี่ยวข้องในฐานะเป็นคนกลาง 
(Third Side) อันประกอบด้วย ๑) การจัดการความขัดแย้งด้านทรัพยากรน้ าระหว่างเจ้าศากยะและ
เจ้าโกลิยะ ๒) การจัดการความขัดแย้งด้านค่านิยมเกี่ยวชาติพันธุ์ระหว่างพระเจ้าวิฑูฑภะ ๓) เจ้า
ศากยะ (สงครามฆ่าล้างเผ่าพันธุ์) และการจัดการความขัดแย้งด้านข้อมูลระหว่างพระภิกษุเมืองโกสัม
พี  ทั้งหมดพระพุทธเจ้าในฐานะนักเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลาง (Mediator) ซึ่งการไกล่เกลี่ยไม่ได้ส าเร็จ
ทุกกรณี จึงมองว่าสันติวิธีไม่สามารถประกันความส าเร็จได้ เช่น ในกรณีของพระเจ้าวิฑูฑภะ ตัวแปรที่
ส าคัญคือ “ความเกลียดชัง” สันติวิธีไม่สามารถประกันระยะเวลาในการจัดการความขัดแย้ง จึงต้อง
อาศัยเครื่องมือในการจัดการความขัดแย้ง โดยมีเครื่องมือหลักที่พระพุทธเจ้าทรงใช้ คือ “การเจรจา
ไกล่เกลี่ยคนกลาง” ถือว่าเป็นพุทธสันติวิธีซึ่งเป็นวิธีการในการจัดการความขัดแย้งที่ด ารงอยู่บนฐาน
ของการรู้ตื่นและเบิกบาน เป็นการจัดการความขัดแย้งโดยไม่ใช้ความรุนแรง๑๘๖ พระพุทธเจ้าจึงมี
บทบาทในการจัดการความขัดแย้ง ๓ กรณี ดังนี้  

๑) บทบาทของพระพุทธเจ้าในการไกล่เกลี่ยกรณีสงครามน้ า เป็นสงครามแช่งชิง
ทรัพยากรน้ าระหว่างชาวศากยะและโกลิยะซึ่งมีเรื่องชาติพันธุ์เป็นเรื่องความขัดแย้งทับซ้อน แต่สิ่งที่
อยู่เบื้องหลังพฤติกรรมคือ “ตัณหา ทิฐิ และมานะ” พระพุทธเจ้าจึงเจรจาไกล่เกลี่ยในฐานะคนกลาง 
เป็นการสงเคราะห์ญาติของพระองค์เอง   

๒) บทบาทของพระพุทธเจ้าในการไกล่เกลี่ยกรณีสงครามฆ่าล้างเผ่าพันธุ์  ต้นทุนทาง
สังคมของนักไกล่เกลี่ยอาจไม่มีผลเมื่อต้องเผชิญกับ “ต้นทุนทางความเกลียดชัง” ซึ่งประเด็นการฆ่า
ล้างเผ่าพันธุ์ เกิดจากความเกลียดชัง (Concentration) เกิดจากความสัมพันธ์ (Relationship)     
และเกิดจากกรรมเก่า ท าให้การเจรจาไกล่เกลี่ยของพระพุทธเจ้าไม่ประสบความส าเร็จ ถึงแม้พระองค์
จะชิวิธีการเผชิญหน้าเพ่ือไกล่เกลี่ยให้ประนีประนอมยอมรับซึ่งกันละกันด้วยการวิธีการโน้มน้าว      
ถึง ๓ ครั้ง เพราะมีตัวแปรข้างต้น 

บทบาทของพระพุทธเจ้าในการไกล่เกลี่ยกรณีภิกษุโกสัมพี ซึ่งจ านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มาก ท าให้อุณหภูมิของการทะเลาะวิวาทได้ขยายตัวจนไม่สามารถควบคุมได้ ประเด็นการทะเลาะ
วิวาทได้ก่อตัวขึ้นจากพระธรรมกถึกและพระวินัยธรที่มีความเห็นแตกต่างกัน “การเหลือน้ าช าระไว้ใน

                                                           
๑๘๕ส านักระงับข้อพิพาท ส านักงานศาลยุติธรรม, พระพุทธเจ้าในฐานะนักเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลาง : 

หลักศาสนากับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท, (กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ที่บริษัทแอคทีฟ พริ้นท์ จ ากัด, ๒๕๕๖) หน้า 
๑๔๑. 

๑๘๖พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร),  พุทธสันติวิธี : การบูรณาการหลักการและเคร่ืองมือ
จัดการความขัดแย้ง, (กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ที่บริษัท ๒๑ เซ็นจูรี่ จ ากัด, ๒๕๕๔) หน้า ๒๘๘-๓๕๓. 



 
 

๓๔๒ 

กระบวย” ท าให้ความขัดแย้งหยั่งรากลึก จนกลายเป็นทิฐิ มานะ  หน้า เกียรติ และศักดิ์ศรี จึงมีความ
ยากถ้าไม่ถอนรากเหง้าของความขัดแย้งภายใน พระพุทธเจ้าใช้พุทธสันติวิธีด้วยเผชิญหน้าเพ่ือ
ประนีประนอมแต่ก็ล้มเหลว พระองค์จึงใช้วิธีการด้วยรูปแบบ “การหลีกหนี” หรือ “หลีกเลี่ยง”    
ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งที่นักสันติวิธีน ามาใช้ในกรณีท่ีสถานการณ์ก าลังสับสนวุ่นวายจนยากที่จะควบคุม ภายใต้
ค าว่า “การควบคุมที่ดีที่สุดคือการไม่ควบคุม”พระพุทธเจ้าใช้การจัดการความขัดแย้งด้วยแง่ของวินัย 
คือ “อธิกรณสมถะ หมายถึง การระงับอธิกรณ์ ” เพ่ือจัดการความขัดแย้งในหมู่ของสงฆ์            
เช่น ใช้สัมมุขาวินัย กาจัดการความขัดแย้งโดยพร้อมหน้าหรือวิธีระงับต่อหน้าโดย “พร้อมหน้าสงฆ์ 
พร้อมหน้าธรรม พร้อมหน้าวินัย และพร้อมหน้าบุคคล”๑๘๗ อันเป็นทางสายกลางอันชื่อว่าอริยมรรคมี
องค์ ๘ มรรคาธรรมของเถรวาทอันเป็นหลักปฏิบัติอันเก่าแก่ คือ อริยมรรคมีองค์ ๘ ที่น าไปสู่การดับ
ทุกข์ เป็นหลักการหลีกเลี่ยงทัศนะสุดโต่ง๑๘๘ ซึ่งการจัดการความขัดแย้งของพระพุทธเจ้าพระองค์เน้น
ทางสายกลางตามอริยมรรคมีองค์ ๘ เน้นการกระทบธรรมแต่ไม่กระทบคน 
 ดังนั้น ผู้วิจัยมองว่าในกรณีความขัดแย้งของภิกษุโกสัมพีทะเลาะกัน พระพุทธเจ้าไม่ได้
ยอมแพ้แต่พระองค์ใช้วิธี “หลีกเลี่ยง” (Avoidance) แค่รอจังหวะที่จะจู่โจมเป็นการเปลี่ยนผ่านความ
ขัดแย้ง การจัดการความขัดแย้งมี ๓ อย่าง คือ ๑) ป้องกันความขัดแย้ง (Conflict Prevention)      
๒) เปลี่ยนผ่านความขัดแย้ง (Conflict Transformation) ๓) แก้ไขความขัดแย้ง(Conflict 
Resolution)พัฒนาการของความขัดแย้ง มี ๓ ระยะ คือ“ตั้งตัว” หมายถึงก าลังตั้ง “ตื่นตัว” หมายถึง
เริ่มมีเสียงออกมา “แตกตัว” หมายถึงกระจายตัวออกมา  สิ่งส าคัญคือความขัดแย้งแบบหลบใน     
เรามีกิเลสหลบในเหมือนขนนกเบาบางแต่รุนแรงเรื่องเล็กๆ เบาๆ แต่ท าให้เชือกขาด เพราะรอเวลาที่
จะเอาคืน ค าว่า เบาๆ จึงน าไปสู่ความรุนแรง ความขัดแย้งรอจังหวะ “ความหลบในจึงน่ากลัว”     
เราต้องสงบถึงจะเห็นกิเลสตนเอง เพียงเกิดปฏิฆะความขุ่นข้องหมองใจด้วยการสะสมมาเรื่อยๆ จนมี
การระเบิดอารมณ์หรือความรุนแรงออกมาในมิติต่างๆ  จึงต้องรักษาอุณหภูมิของตนให้ดี  เมื่อเกิด
ความขัดแย้งฝึก“แยกอารมณ์ออกจากคน  แยกคนออกจากปัญหา  แยกปัญหาออกจากการแก้ไข” 
พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ชาวโลกขัดเเย้งกับเรา แต่เราไม่ขัดแย้งกับใคร” สันติศึกษาจึงมีเครื่องมือ คือ 
มรรค ๘ เป็นหนทางไปสู่สันติภาพ  พระพุทธเจ้าทรงย้ าว่า สนฺติเมว สิกฺเขยฺย พึงศึกษาสันติเท่านั้น  
ค าว่าสันติมี ๓ ประการ คือ อัจจันตสันติ  ตทังคสันติ  สมมติสันติ  สันติแท้ต้องค้นพบจากภายใน   
ลมหายใจที่เยือกเย็น  เพราะความขัดแย้งที่น าไปสู่ความรุนแรงท าให้เกิดแยกคือ“แปลกแยก  

                                                           
๑๘๗พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร),  รูปแบบการจัดการความขัดแย้งโดยพุทธสันติวิธี 

กรณีลุ่มแม่น้ าแม่ตาช้าง จังหวัดเชียงใหม่: วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗) หน้า ๑๕๑-๑๖๘. 

๑๘๘มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  พระไตรปิฎกฉบับสากล: วิถีธรรมจากพุทธปัญญา, 
(กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ที่โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑) หน้า ๕๖๙. 



 
 

๓๔๓ 

แบ่งแยก แตกแยก”  ภายใต้วัฒนธรรมที่มีความแตกต่างกันจึงมีผู้เตือนว่าระวังการปะทะกันทาง
วัฒนธรรม “Crash of Civilization” วัฒนธรรมที่มีความแตกต่างกันจึงต้องอาศัยการจัดการความ
ขัดแย้งด้วยพุทธสันติวิธีเพ่ือการป้องกันความขัดแย้ง  แก้ไขความขัดแย้ง และรักษาสันติภาพไว้ตาม
แนวทางพุทธสันติวิธีถือว่าเป็นการจัดการความขัดแย้งของพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎก  

 
๓.๓ สรุปแนวคิด ทฤษฎีพุทธสันติวิธีและวิทยากรพระพุทธศาสนาเถรวาท 
 

จากการทบทวนแนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดย
พุทธสันติวิธี ท าให้ผู้วิจัยได้ทราบแนวคิดและทฤษฎีซึ่งเกี่ยวกับงานวิจัยสามารถแบ่งออก  ๒  ประการ 
คือ  ๑) แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาวิทยากรตามแนวทางพระพุทธศาสนาเถรวาท    ๒) แนวคิด
ทฤษฎีเกี่ยวกับพุทธสันติวิธี จึงขอสรุปแต่ละประเด็น ดังนี้ 

๑) แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาวิทยากรตามแนวทางพระพุทธศาสนาเถรวาท
ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยเริ่มจากความหมายและความส าคัญวิทยากร
ตามพระพุทธเจ้า การพัฒนาวิทยากรต้นแบบตามพระพุทธเจ้า หลักการพัฒนาวิทยากรต้นแบบตาม
พระพุทธเจ้า  อุดมการณ์พัฒนาวิทยากรต้นแบบตามพระพุทธเจ้า  วิธีการพัฒนาวิทยากรต้นแบบตาม
พระพุทธเจ้า การพัฒนามนุษย์ที่สมบูรณ์ตามพระพุทธเจ้า  การเผยแผ่ธรรมของวิทยากรตาม
พระพุทธเจ้า และพระวิทยากรต้นแบบตามแนวทางพระพุทธเจ้า  ผู้วิจัยได้ศึกษาพบว่าพระพุทธเจ้าได้
ก าหนดลักษณะของวิทยากรต้นแบบ ๗ ประการ คือ ๑) ปิโย คือการท าตัวให้เป็นที่รักแก่ศิษย์และ
บุคคลอื่นๆ  ๒) คุรุ คือการเป็นบุคคลที่มีความหนักแน่น มีจิตใจมั่นคง มีความรู้น่าเคารพ  ๓) ภาวนีโย 
คือการเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้มีความประพฤติดีงาม  ๔) วัตตา คือเป็นผู้ความมุ่งมั่นในการ
ตักเตือนสั่งสอนโดยไม่เกรงกลัวว่าจะเกลียด มีความฉลาดในการใช้ค าพูด ๕) วจนักขโม คือเป็นมี
ความอดทนต่อถ้อยค าโดยมีเจตนาดีเป็นที่ตั้ง  ๖) คัมภีรัญจะ กถัง กัตตา คือการรู้สอนจากง่ายไปหา
ยาก หรือมีความลึกซึ้งขึ้นโดยล าดับ ๗) โน จัฎฐาเน นิโยชเย  คือการรู้จักแนะน าในทางที่ถูกที่ควรไม่
แนะน าออกนอกลู่นอกทาง และการพัฒนาวิทยากรตามแนวทางพระพุทธศาสนาเถรวาทจะต้องยึด
ตามหลักโอวาทปาติโมกข์โดยเป็นหลักของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าอัน
ประกอบด้วย “หลักการ อุดมการณ์  วิธีการ” สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงเน้นมากคือ การไม่พูดร้ายการไม่
ท าร้าย และมีขันติธรรมหมายถึงความอดทนต่อความแตกต่างทางพหุวัฒนธรรม เพราะประโยคแรกที่
พระพุทธเจ้าประกาศ คือ ขนฺตี ปรม  ตโป ติติกฺขา แปลว่า ขันติเป็นเครื่องอดกลั้นเป็นเครื่องเผากิเลส
อย่างยิ่ง 

๒) แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพุทธสันติวิธี ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสาร งานวิจัยที่
เกี่ยวข้องโดยเริ่มจากความหมายและความส าคัญของพุทธสันติวิธี   ประเภทของพุทธสันติวิธี  



 
 

๓๔๔ 

เครื่องมือของพุทธสันติวิธี การสื่อสารโดยพุทธสันติวิธี  หลักธรรมเสริมสร้างพุทธสันติวิธี  การจัดการ
ความขัดแย้งโดยสันติวิธี  การจัดการความขัดแย้งโดยพุทธสันติวิธี  และการจัดการความขัดแย้งโดย
พุทธสันติวิธีในพระไตรปิฎก ผู้วิจัยได้ศึกษาพบว่า“พุทธสันติวิธี เป็นวิธีข้อปฏิบัติหรือชุดของวิธีอย่างใด
อย่างหนึ่งที่พระพุทธเจ้าหรือเหล่าสาวกของพระองค์ได้ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการความขัดแย้ง
อย่างสันติ การจัดการอย่างสันติเป็นการใช้วิธี ข้อปฏิบัติหรือชุดของวิธีทุกชนิดที่มีอยู่เข้าไปจัดการ
ความขัดแย้งโดยไม่ใช้ความรุนแรง หรือ ปราศจากความรุนแรงทั้งทางตรงและทางอ้อมน าไปสู่สังคม
แห่งสันติ ถือว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบในการจัดการความขัดแย้ง พุทธสันติวิธีจึ งอยู่
ในฐานะเป็นเครื่องมือในการจัดการความขัดแย้งที่พระพุทธเจ้าทรงใช้มาแล้ว วิทยากร หรือพระธรรม
ทูตจึงควรน าพุทธสันติวิธีมาเป็นเครื่องมือในการเผยแผ่ธรรมท่ามกลางสังคมแห่งพหุวัฒนธรรม      
ด้วยการน าสันติภาพไปสู่สังคมสันติสุข 

การศึกษาทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ยวข้องท าให้ เห็นมิติ ในการพัฒนางานวิจัย          
เรื่อง “รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี”  จึงเป็นโจทย์ที่ท้าทายในการ
พัฒนาวิทยากรด้านสันติภาพ เพ่ือออกไปท างานเผยแผ่ในองค์กรโดยมีเป้าหมายเพ่ือจัดการความ
ขัดแย้งในตัวบุคคลและระดับองค์กร จึงต้องอาศัยการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องจ านวนมากเพ่ือ
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี โดยมีเป้าหมายให้เกิดสันติสุขใน
ระดับบุคคล องค์กร สังคม และให้พระสงฆ์พึงตระหนักว่าเราในฐานะสาวกของพระพุทธเจ้าเป็น
วิทยากรหรือธรรมทูตแห่งสันติภาพ เป็นสัญลักษณ์ท่ีต้องจาริกไปเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนสืบไป    

ดังนั้น การศึกษาแนวคิด ทฤษฏี เกี่ยวกับงานวิจัย เรื่อง รูปแบบการพัฒนาวิทยากร
ต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี ซึ่งแบ่งออกเป็น บทที่ ๒ และบทที่ ๓  สามารถแบ่งแนวคิดและ
ทฤษฏีออกเป็น ๔ ประเภท คือ   

๑) แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนา  
๒) แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาวิทยากรตามแนวทางศาสตร์สมัยใหม่  
๓) แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาวิทยากรตามแนวทางพระพุทธศาสนาเถรวาท   
๔) แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพุทธสันติวิธี 

 
 



 
บทท่ี ๔ 

 

รูปแบบการฝึกอบรมแบบธรรมะโอด ี
 

ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องรูปแบบการพัฒนา
วิทยากรต้นแบบตามศาสตร์สมัยใหม่และพระพุทธศาสนาเถรวาท  ศึกษาความต้องการและ
ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากการฝึกอบรมรวมถึงองค์กรผู้จัดการฝึกอบรม และศึกษา
ความเห็นจากวิทยากรต้นแบบผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิด้านการฝึกอบรม สามารถวิเคราะห์
รูปแบบการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดีซึ่ง เป็นการพัฒนาองค์กร (OD) เป็นการมุ่งพัฒนาเพ่ือ
เปลี่ยนแปลงการท างานของกลุ่ม เพราะองค์กรคือการที่คนตั้งแต่สองคนขึ้นไป โดยมีจุดมุ่งหมาย
เดียวกัน หรือการที่คนตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจไปมีจ านวนหลายสิบคนหลายร้อยคน การที่จะท าให้คน
จ านวนมากท างานให้ได้ผลงานตามท่ีมุ่งหวังมิใช่เรื่องง่ายเพราะแต่ละคนมีความเชื่อ (beliefs) ทัศนคติ 
(attitudes) ค่านิยม (values) ต่างกันและไม่เท่ากันให้สามารถท างานร่วมกันได้ จึงต้องอาศัย
เครื่องมือในการพัฒนาองค์กรด้วยรูปแบบการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี  ซึ่งผู้วิจัยได้แบ่งออก ๒ 
ประเด็น ดังนี้    

๔.๑ การฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี  
๔.๑.๑ ความหมายการฝึกอบรมธรรมะโอดี  
๔.๑.๒ ความส าคัญการฝึกอบรมธรรมะโอดี    
๔.๑.๓ ปัจจัยส่งผลท าให้เกิดการฝึกอบรมธรรมะโอดี   

  ๔.๑.๔ กระบวนการฝึกอบรมธรรมะโอดี   
  ๔.๑.๕ หลักการฝึกอบรมธรรมะโอดี 
  ๔.๑.๖ วิธีการฝึกอบรมธรรมะโอดี   
  ๔.๑.๗ เครื่องมือการฝึกอบรมธรรมะโอดี 
  ๔.๑.๘ เป้าหมายการฝึกอบรมธรรมะโอดี  
  ๔.๑.๙ หลักสูตรการฝึกอบรมธรรมะโอดี     

๔.๑.๑๐ ขั้นตอนการฝึกอบรมธรรมะโอดี    
๔.๑.๑๑ การประเมินผลการฝึกอบรมธรรมะโอดี 

๔.๒ รูปแบบการฝึกอบรมธรรมะโอดี  
 



 

๓๔๖ 

 

๔.๑ การฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี 
 

๔.๑.๑  ความหมายการฝึกอบรมธรรมะโอดี  
 

ค าว่า ธรรมะโอดี  เป็นการฝึกอบรมด้วยการบูรณาการพระพุทธศาสนาและวิทยาการ
สมัยใหม่ในพัฒนาจิตใจและสังคม ด้วยรูปแบบการฝึกอบรม ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น ๒ ค า   คือ   

๑) ค าว่า ธรรมะ หมายถึง  หลักธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้า เป็นหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาในการอยู่ร่วมกันในองค์กรอย่างสันติสุข เป็นพุทธสันติวิธีซึ่งเน้นการพัฒนาด้านจิตใจ
สร้างสันติภายในในการอยู่ร่วมกันในองค์กร เช่น สาราณียธรรม  อปริหานิยธรรม  สังคหวัตถุธรรม  
พรหมวิหารธรรม  อริยมรรคมีองค์ ๘  สติปัฎฐาน ๔   เป็นต้น     

๒) ค าว่า โอดี   มาจากภาษาอังกฤษว่า Organization Development (OD.)   
หมายถึง การพัฒนาองค์กร เป็นกระบวนการที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง มุ่งพัฒนาวิธีแก้ปัญหา
องค์กรด้วยวิธีต่างๆ เพ่ือให้องค์กรนั้น เข้าใกล้เป้าหมายที่วางเอาไว้ได้ดีขึ้นกว่าเดิม  โดยมีเป้าหมาย
หลักเพ่ือเสริมสร้างองค์กรสันติสุข ซึ่งเน้นการพัฒนาการท างาน ความส าเร็จของการท างาน ความสุข
การท างานของคนในองค์กร  

สรุปความหมายของค าว่า  ธรรมะโอดี  หมายถึง  รูปแบบการฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนา
องค์กรด้วยการประยุกต์หลักธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้าและวิทยาการสมัยใหม่ในกระบวนการ
ฝึกอบรม เน้นกระบวนการเป็นกิจกรรม สร้างการมีส่วนร่วมในการฝึกอบรม  เรียนรู้ธรรมะผ่าน
กิจกรรม เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรให้เกิดความสุข  เพ่ือเสริมสร้างองค์กรสันติสุข           
ใช้กระบวนการ “ฉลาดประยุกต์  สนุกมีสาระ”  ซึ่งมีหลักสูตรในการพัฒนาคนในองค์กร  คือ 
หลักสูตร “ชีวิตเบิกบาน การท างานเป็นสุข” เป็นกิจกรรมธรรมะพัฒนาองค์กร เป็นการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ ตามบริษัท โรงพยาบาล องค์กรภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศไทย 
ดังนั้นการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดีมุ่งสู่ Happy Life คือความสุขของชีวิตในการท างานในองค์กร 
(Dhamma for Organization Development: Dhamma O.D.Happy Life ) กระบวนการของ 
Dhamma O.D. Happy Life จึงมุ่งการพัฒนาชีวิตให้มีความสุข การท างานให้มีความสุข ครอบครัว
ให้มีความสุข  และเสริมสร้างองค์กรสันติสุข  ซึ่งธรรมะโอดีมีตราสัญลักษณ์ในการฝึกอบรมซึ่งมี
ความหมาย  ดังนี้  
 

 
 
 

แผนภาพที่  ๔.๑๘  ตราสัญลกัษณ์ในการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี 



 

๓๔๗ 

 

นกพิราบสีขาว  หมายถึง  สันติภาพ  ออกไปสร้างสันติภาพให้กับเพ่ือนมนุษย์ โดยมี
ความเบิกบานกับการรับใช้เพ่ือนมนุษย์  โบยบินไปทั่วประเทศไทยเพ่ือเสริมสร้างองค์กรสันติสุข 

ดอกบัว   หมายถึง   กลุ่มคนที่ออกไปช่วยเหลือเหมือนดอกบัว ๔ เหล่า มีหลายระดับ
ต้องมีความอดทน ยอมรับ เคารพ ให้เกียรติในความแตกต่าง  วิเคราะห์เข้าใจผู้ฟังในระดับต่างๆ  

จับมือ  หมายถึง  พระพุทธศาสนาและวิทยาการสมัยใหม่ จับมือกันเพ่ือเป็นการ
ประยุกต์หลักธรรมของพระพุทธเจ้าและมีการสื่อสารธรรมในรูปแบบที่น่าสนใจ เพราะวิทยาการ
สมัยใหม่และพระพุทธศาสนามีแนวทางการสอนที่มีความสอดคล้องกันและสนับสนุนซึ่งกันและกัน 

วงกลม  หมายถึง  พระพุทธศาสนาและวิทยาการสมัยใหม่ในการเผยแผ่ธรรม เพ่ือการ
ส่งเสริมและสนับสนุนซึ่งกันและกัน ท าให้การเผยแผ่ธรรมประสบความส าเร็จ 

สรุปตราสัญลักษณ์ธรรมะโอดี  หมายถึง การออกไปช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ด้วยการโบย
บินไปมอบธรรมะให้ผู้คนทั่วสารทิศ ถึงคนเหล่านั้นจะมีความแตกต่างกันก็ตาม  ธรรมะโอดีจึงใช้
รูปแบบการฝึกอบรมแบบการประยุกต์พระพุทธศาสนาและวิทยาการสมัยใหม่สนับสนับส่งเสริมซึ่งกัน
และกัน ด้วยการจับมือกันเป็นหนึ่งเดียวเพ่ือการเผยแผ่ธรรมของพระพุทธเจ้าในการเสริมสร้างองค์กร
และสังคมสันติสุข 

 

๔.๑.๒ ความส าคัญการฝึกอบรมธรรมะโอดี 
 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้องยอมรับว่าเป็นงานที่สืบสายตกทอดโดยตรงจาก
พระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นงานที่พระพุทธองค์ทรงสถาปนาขึ้นด้วยพระหัตถ์ และปฏิบัติด้วยพระองค์เอง 
เพียงพรรษาแรกก็ทรงหมุนกงล้อแห่งพระธรรม จัดขบวนทัพขับเคลื่อนหมู่สงฆ์ทั่วชมพูทวีปโดยใช้
หลักธรรมทูต งานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เป็นงานที่มีอายุยืนยาวและ
อาวุโสที่สุด คือ“การเผยแผ่” ซึ่งงานเผยแผ่ธรรมเป็นกระบวนการพัฒนาคนสอดคล้องกับศาสตร์
พระราชาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยองค์การ
สหประชาชาติได้ทูลถวายรางวัล “ความส าเร็จสูงสุดในการพัฒนามนุษย์”และพระองค์ “ทรงเป็น
พระมหากษัตริย์นักพัฒนา”(Development King) ในหลวงรัชกาลที่ ๙ จึงทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนา 
เพราะทรงถือเอาคนเป็นศูนย์กลางแห่งการพัฒนา โดยมนุษย์เป็นตัวตั้งของการพัฒนา หัวใจของการ
พัฒนาอยู่ที่คน  กล่าวโดยสรุปศาสตร์พระราชามุ่งพัฒนามนุษย์ใน ๔ ขั้นตอน คือ “ที่ขาดเติมให้เต็ม  
ที่เต็มให้รู้จักพอ  ที่พอให้รู้จักแบ่งปัน ที่แบ่งปันให้เป็นธรรม” การเผยแผ่จึงมุ่งพัฒนาพระสงฆ์ต้นแบบ
เพ่ือพัฒนาคนให้มีคุณภาพ ซึ่งเมื่อกาลเวลาผ่านล่วงเลยไปวิธีการเผยแผ่ก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนตาม
สถานการณป์ัจจุบัน การฝึกอบรมแบบธรรมะโอดีถือว่าเป็นงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่มุ่งพัฒนาคน
เพ่ือประยุกต์ทันสถานการณ์ในปัจจุบัน ทั้งผู้ส่งสาร  คือ พระวิทยากรเองต้องมีการพัฒนาตนเองเพ่ือ
สื่อสารธรรมให้เหมาะสมกับคนในสังคมปัจจุบัน  โดยธรรมะโอดีมุ่งธรรมะสู่คนในองค์กร เพ่ือให้เกิด



 

๓๔๘ 

 

สันติสุขระดับบุคคลและระดับองค์กร  กระบวนการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดีจึงมีความส าคัญในการ
พัฒนาบุคลากรเพราะช่วยลดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระดับบุคคลและองค์กร ให้เกิดองค์กรสันติสุข   
เป็นการน าธรรมะเข้าสู่จิตใจของคนในรูปแบบวิทยาการสมัยใหม่ เป็นธรรมะง่ายๆ มีการน าเสนอที่
น่าสนใจ มีสื่อประกอบการฝึกอบรม เหมาะแก่การน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันเพ่ือให้เกิดศรัทธาใน
พระพุทธศาสนา หัวใจส าคัญ คือ สอนทันสถานการณ์ แบบ “โลกไม่ช้ า  ธรรมไม่เสีย” โดยสามารถ
แบ่งความส าคัญของการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดีเป็น  ๗  ประการ คือ 

๑)  ความส าคัญต่ อบุ คคล  เป็น การลดความขัดแย้ ง ในการท า งานร่ วมกัน              

สร้างสัมพันธภาพที่ดี ด้วยการใช้สันติวิธีในการท างานร่วมกันมีความสุขในองค์กร รู้จักบทบาทตนเอง

ปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ดีต่องาน ผู้บริหาร หัวหน้างาน เพ่ือนร่วมงาน ผู้มาใช้บริการ มีความสามัคคีใน

องค์กร มีการพัฒนาด้านอารมณ์ EQ ลดอัตตาตัวตน ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน สามารถท างาน

ร่วมกันเป็นทีมได้อย่างมีความสุข 

๒) ความส าคัญต่อการท างาน บุคลากรมีทักษะ มีศิลปะการเป็นผู้น า เป็นผู้บริหารที่ดี

โดยใช้หลักธรรมาธิปไตย คิดเชิงบวก มีความอ่อนน้อม ให้อภัยซึ่งกันและกัน ยอมรับ เคารพ ให้เกียรติ 

อดทนในความแตกต่างของเพ่ือนร่วมงานเกิดคนส าราญงานส าเร็จ ลักษณะที่ว่า“งานได้ผลคนเป็นสุข” 

๓) ความส าคัญต่อองค์กร  ท าให้บุคลากรมีความกตัญญูต่อองค์กร มีการสื่อสารที่ดี     

มีพฤติกรรมบริการด้วยใจ  ลดการร้องเรียน ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กรโดยการเป็นข้าราชการที่ดี  

ท าให้องค์กรเกิดสันติสุข  เพราะเกิดค าว่า “จงรักภักดีต่อองค์กร”  คือ มีความกตัญญูและความผูกพัน

ต่อองค์กร   ท าให้องค์กรเกิดคุณภาพ น าไปสู่ความส าเร็จขององค์กร 

๔) ความส าคัญต่อครอบครัว  มีค ากล่าวที่ว่า “ความสุขของครอบครัว คือ สันติสุขของ
สังคม” เพราะเมื่อครอบครัวมีความสุขก็ส่งผลต่อสังคมให้เกิดสันติสุข  เมื่อบุคลากรได้รับประโยชน์
จากการอบรม  เนื่องจากกระบวนการของการอบรมแบบธรรมะโอดีเน้นความเข้าใจของคนใน
ครอบครัวด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

๕) ความส าคัญต่อสังคม เพราะเมื่อคนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องท า ให้ ตนเอง    
การท างาน  ครอบครัว  องค์กร มีความสุข  จึงส่งผลต่อสังคม จากภาพเล็กๆ น าไปสู่ภาพกว้าง คือ 
สังคมสันติสุข  เพราะเมื่อได้ผ่านการอบรมแบบธรรมะโอดีสามารถน าธรรมะมาบูรณาการกับพัฒนา
วิชาชีวิตเพ่ือเกิดสังคมสันติสุข 

๖) ความส าคัญต่อพระพุทธศาสนา ได้สร้างพระนักเผยแผ่ หรือ พระวิทยากรต้นแบบที่มี
คุณภาพมีศรัทธาอุทิศตนในออกไปท างานด้านเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพ่ือสันติสุขของเพ่ือนมนุษย์  
โดยวิทยากรมีเครื่องมือมีกิจกรรมมีสันติภายใน เพ่ือการเผยแผ่ธรรมด้วยการบูรณาการแนวทาง



 

๓๔๙ 

 

พระพุทธศาสนาและศาสตร์สมัยใหม่ พระพุทธศาสนาจะอยู่รอดเมื่อพระสงฆ์ท าหน้าที่ของตนคือคันถ
ธุระ วิปัสสนาธุระและสังคหธุระ วิทยากรต้นแบบจึงเป็นความหวังของพระพุทธศาสนา   

๗)ความส าคัญต่อประเทศชาติ เมื่อพระสงฆ์ท าหน้าที่ในการเผยแผ่พระธรรมค าสอนของ

พระพุทธเจ้าด้วยการใช้เครื่องมือพุทธสันติวิธี จะท าให้ประเทศชาติเกิดสันติสุข ด้วยการเคารพใน

ความแตกต่างทางวัฒนธรรม สามารถอยู่ร่วมกันได้ท่ามกลางพหุวัฒนธรรม จึงต้องเริ่มต้นจากพระ

วิทยากรต้นแบบเป็นผู้เผยแผ่ธรรมต้องยึดการไม่พูดร้ายการไม่ท าร้ายบุคคลที่มีความแตกต่างกันทาง

วัฒนธรรม โดยการมุ่งหาจุดร่วมมากกว่าจุดต่าง จึงน าไปสู่สันติสุขโดยพุทธสันติ วิธี อันเป็นวิธีการ 

หลักการ อุดมการณ์ของพระพุทธเจ้าโดยยึดทางสายกลาง คือ มรรค ๘ ในการสื่อสารธรรม 

สรุปความส าคัญของการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดีเพ่ือให้เกิด ๔ ภาพ ประกอบด้วย    
๑) สมรรถภาพ (เป็นคนเก่งและเปน็คนดี มีคุณธรรม จริยธรรม)  ๒) คุณภาพ (เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
และผลงานออกมาดีกว่าเดิมด้วยการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง)  ๓) สัมพันธภาพ (เข้าใจเพ่ือนมนุษย์ 
ยอมรับ เคารพ ให้เกียรติในความแตกต่าง ลดความขัดแย้ง)  ๔) สุขภาพ  (มีความสุขกับงานที่ท ามาก
ขึ้นกว่าเดิม ด้วยการรักองค์กร ) ทั้ง ๔ ภาพรวมกันเรียกว่าประสิทธิภาพ องค์กรและชีวิตมี
ประสิทธิภาพก็เกิดความสุขถือว่าเป็นความส าคัญของการฝึกอบรมแบบธรรมะโอด ี
 

๔.๑.๓ ปัจจัยส่งผลท าให้เกิดการฝึกอบรมธรรมะโอดี 
 

ปัจจัยอันส่งผลท าให้เกิดการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดีนั้นได้แรงบันดาลใจมาจาก
พระพุทธเจ้า พระองค์ทรงมีพุทธจริยา ๓ ประการ คือ ๑) โลกัตถจริยา พระจริยาที่เป็นประโยชน์ต่อ
ชาวโลก ทรงอนุเคราะห์แก่ชาวโลกโดยไม่ เลือกเพศ สถานะ ชนชั้น วรรณะ ๒) ญาตตัตถจริยา 
พระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติหน้าสงเคราะห์ญาติให้เข้าถึงพระรัตนตรัย ๓) พุทธัตถจริยา  พระจริยาที่ทรง
บ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ตามหน้าที่ของพระพุทธเจ้า พุทธจริยาจึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ของ
พระพุทธเจ้า เทศนาสั่งสอนผู้คนให้ถึงธรรม โดยพระองค์ทรงมีจุดมุงหมายในการสอนเพ่ืออัตถายะ คือ 
เพ่ือประโยชน์ เพ่ือหิตายะ เพ่ือเกื้อกูล และเพ่ือสุขายะ เพ่ือความสุข พระพุทธเจ้าทรงท าหน้าที่เทศน์
สั่งสอนเพราะนึกถึงสัตว์โลก โดยพระองค์ได้พัฒนาวิทยากรซึ่งเป็นพระสงฆ์รุ่นแรกของโลกในการเผย
แผ่พระพุทธศาสนา คือ พระปัญจวัคคีย์ พระองค์ใช้รูปแบบการพัฒนาพระสงฆ์รุ่นแรกด้วยการแสดง
ธัมมจักรกัปปวัตนสูตร ซึ่งเป็นเนื้อหาการสอนของพระองค์ในครั้งแรก ถึงแม้จะมีผู้เข้าใจเพียงท่าน
เดียวเท่านั้น  ถือว่าเป็นการสื่อสารธรรมครั้งของโลก พระพุทธเจ้าจึงเป็นฐานะนักนิเทศศาสตร์รูปแรก
ของโลก  ท าให้การเผยแผ่สมัยพระพุทธเจ้าประสบความส าเร็จเป็นอย่างมาก เมื่อกาลเวลาผ่านไปพระ
นักเผยแผ่ต้องมีการปรับตัวตามยุคสมัย พระนักเผยแผ่จึงต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพ่ือเท่าทัน
การเปลี่ยนแปลง  จากการศึกษาเอกสาร ทบทวนวรรณกรรม ผู้ทรงคุณวุฒิและประสบการณ์ในการ



 

๓๕๐ 

 

เผยแผ่จึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนาพระสงฆ์ผู้จะไปเป็นพระวิทยากรต้นแบบ  ปัจจัยที่ท าให้เกิดการ
ฝึกอบรมแบบธรรมะโอดีเป็นเพราะสาเหตุมาจากความล้มเหลวในการเผยแผ่ธรรมะในการพัฒนา
องค์กรตามแนวทางของ ๔ ป. คือ “หลักปรับ  หลักประยุกต์  หลักเปลี่ยน  หลักประสาน” ของการ
เผยแผ่ธรรมในปัจจุบัน ซึ่งสามารถขยายความ ดังนี้  

๑) หลักปรับ  พระสงฆ์ที่เผยแผ่ธรรมบางรูปไม่มีการปรับตัวเข้ากับยุคสมัยปัจจุบัน    
ไม่ปรับวิธีการน าเสนอ  ศึกษาเฉพาะทางธรรมขาดการศึกษาวิทยาการสมัยใหม่ ท าให้ไม่ปรับตัว รู้ไม่
เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม จึงเป็นปัญหาของพระนักเผยแผ่ธรรมในการปรับตัวที่จะเรียนรู้สิ่ง
ใหม่ๆ แม้แต่การยกตัวอย่างในการสอนขาดการปรับ ซึ่งตัวอย่างต้องทันสมัยและทันสถานการณ์ 

๒) หลักประยุกต์  พระสงฆ์ที่เผยแผ่ธรรมบางรูปขาดการประยุกต์หลักธรรมในการเผย
แผ่ธรรม ขาดการประยุกต์วิธีการน าเสนอ ขาดการประยุกต์ค าสอนเพ่ือเข้าใจแบบง่ายๆ ท าให้การ
น าเสนอหลักธรรมะไม่น่าสนใจ  เพราะค าว่า ประยุกต์ แปลว่า การปรับใช้ได้จริงแบบลักษณะที่ “โลก
ก็ไม่ซ้ า ธรรมก็ไม่เสีย” 

๓) หลักเปลี่ยน  พระสงฆ์ที่เผยแผ่ธรรมบางรูปขาดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติตนเอง   
ยังน าเสนอแบบสมัยใหม่เก่าๆ  คือ พูดไปเรื่อยๆ ไม่สนใจคนฟังว่าจะเป็นอย่างไร ไม่มีการประเมินคน
ฟังล่วงหน้า  ไม่เปลี่ยนวิธีการสอน  บางครั้งตั้งรับเฉพาะที่วัดเท่านั้น  แต่ปัจจุบันนี้ต้องเปลี่ยนวิธีการ 
คือ ต้องรุกออกไปสอน ไปบรรยายตามองค์กรต่างๆ เรียกว่า “ตกปลานอกหมู่บ้าน” ตามการเผยแผ่
เชิงรุก นั่นเอง 

๔) หลักประสาน  พระสงฆ์ที่เผยแผ่ธรรมบางรูปขาดการประสานงานเบื้องต้นและ
วิเคราะห์ SWOT ว่ากลุ่มเป้าหมายที่เข้าอบรมมีปัญหาอะไร เขาต้องการอะไร ขาดการวิเคราะห์ผู้ฟัง 
ซึ่งการบางครั้งเวลาไปเผยแผ่ธรรมในบริษัทและโรงพยาบาลอาจจะมีคนศาสนาอ่ืนเข้าร่วมฟังด้วย ซึ่ง
ถ้าพระนักเผยแผ่ขาดการวิเคราะห์ อาจจะโจมตี ท าร้ายศาสนาอื่นๆ ท าให้เกิดศัตรูไม่รู้ตัว ผิดหลักการ
เผยแผ่ธรรม เพราะเวลาออกไปเผยแผ่ธรรม เราจะไม่ว่าร้ายใคร และไม่ท าร้ายใคร 

ตามหลัก ๔ ป. นี้ถือว่าเป็นจุดอ่อนที่ศึกษาในการเผยแผ่ธรรมของพระสงฆ์ในปัจจุบัน 
ท าให้เกิดการเผยแผ่ธรรมในการพัฒนาองค์กรไม่ประสบความส าเร็จเพราะไม่ปฏิบัติตามหลัก ๔ ป.  
จึงมีการพัฒนาวิทยากรต้นแบบธรรมะโอดี เพ่ือพัฒนาความรู้ ทักษะ ทัศนคติ อุดมการณ์ในการเผยแผ่
ธรรมะสู่องค์กร โดยยึดหลักพัฒนาตามหลัก๔ ป.จากประสบการณ์ในการเผยแผ่ธรรมและธรรมะโอดี
ปฏิบัติตามหลัก ดังนี้  

๑) หลักปรับ  พระวิทยากรต้นแบบธรรมะโอดีมีการปรับตัว ด้วยการพัฒนาตนเองให้
รู้เท่าทันสถานการณ์ในยุคสมัยปัจจุบัน ปรับวิธีน าเสนอ ปรับสถานที่ ปรับกิจกรรม ปรับธรรมะเข้าหา
คน ธรรมะโอดี  ใช้วิธี “ปรับศาสตร์เข้าหาพระพุทธศาสนา”  เป็นการใช้พระพุทธศาสนาเป็นตัวตั้ง  
และน าศาสตร์สมัยใหม่มาอธิบายเสริมพระพุทธศาสนา  วิธีนี้ใช้องค์ความรู้ในศาสตร์สมัยใหม่มา



 

๓๕๑ 

 

อธิบายสนับสนุนพระพุทธศาสนาให้ดูทันสมัยและมีเหตุผลเป็นที่ยอมรับได้ง่ายขึ้น  มีเทคนิคการ
สื่อสารธรรมที่น่าสนใจ มีสื่ออุปกรณ์ประกอบการสอน มีเอกสารประกอบการอบรม  มีกิจกรรมเพ่ือ
บูรณาการเข้าหาธรรมะ    

๒) หลักประยุกต์  พระวิทยากรต้นแบบธรรมะโอดีมีการประยุกต์ซึ่งเป็นการปรับใช้  
การประยุกต์หลักค าสอนสมัยใหม่ของธรรมะโอดี  โดยมีการประยุกต์หลักธรรมะให้เข้ากับสถานการณ์
ต่างๆ โดยอาศัยศาสตร์สมัยใหม่เป็นสะพานเชื่อมเพ่ือการน าเสนอมีความน่าสนใจมากขึ้น คือ การ
ประยุกต์วิทยาการใหม่ๆ การประยุกต์เหตุการณ์ในบ้านเมือง  สถานการณ์ในโลก การประยุกต์อุปมา  
ค าพังเพย ค าคม สะดุดหู  การประยุกต์เครื่องโสตทัศนูปกรณ์  การประยุกต์เพลง นิทานค ากลอน 
และการประยุกต์กิจกรรมการมีส่วนร่วม  เป็นการเรียนรู้ธรรมะผ่านกิจกรรม ด้วยกระบวนการ Do 
คือ ลงมือท ากิจกรรมร่วมกัน   Self   เรียนรู้ด้วยตนเองสร้างสัมพันธภาพ   Enjoy มีความสนุกสนาน
เพลิดเพลินในขณะที่เรียนรู้ธรรมะ ท าให้เกิดความร่าเริงบันเทิงธรรมเพลิดเพลินใจ มีศิลปะการสร้าง
อารมณ์ขันในการเผยแผ่ธรรม เพราะพ้ืนฐานของคนไทยชอบความสนุกสนานเป็นพ้ืนฐาน ภาษาการ
เผยแผ่ธรรม เรียกว่า “การสร้างอารมณ์ขัน” 

๓) หลักเปลี่ยน  พระวิทยากรต้นแบบธรรมะโอดีเปลี่ยนการน าเสนอแบบเชิงรุก รุกออก
ไปสู่องค์กรต่างๆ  ซึ่งพระวิทยากรของธรรมะโอดีเป็น “ผู้บ าเพ็ญตนแห่งการเรียนรู้ตลอดเวลา” 
เปลี่ยนแปลงทัศนคติด้วยการศึกษาเล่าเรียนต่อเพ่ือได้เครือข่าย และเครื่องมือเพ่ือน าไปใช้ในการ
ฝึกอบรม  โดยยึดหลักพัฒนาด้วย  ๕ ค. คือ ค้น หมายถึง  ขุดให้ถึงท่ี ค้นให้ถึงตราน้ าแห่งความรู้จริงๆ
ก่อนจะเป็นพระวิทยากร คว้า หมายถึง  มือไว   ใจถึง  คว้าหาข้อมูลให้มากที่สุดทั้งทางโลกและทาง
ธรรม  คีย์ หมายถึง  หมั่นหาข้อมูลจากหนังสือ และสื่อต่างๆ  คลุก หมายถึง  ใกล้ชิดบัณฑิต ครู
อาจารย์ที่เป็นนักปราชญ์ด้านพระพุทธศาสนาและวิทยาการสมัยใหม่  คิด หมายถึง ขบค า วาทะธรรม  
สร้างค าสอนง่ายๆ เพื่อให้คนเข้าใจง่ายแต่อยู่ในกรอบพระพุทธศาสนา 

๔) หลักประสาน  พระวิทยากรต้นแบบธรรมะโอดีต้องมีการประสานงานที่ดีกับองค์กร
ผู้จัดการฝึกอบรม เบื้องต้นเป็นการใช้หลัก SWOT องค์กร ว่าองค์กรมีปัญหาอะไร มีความต้องการ
อย่างไร คาดหวังอะไรจากการอบรมครั้งนี้   นับถือศาสนาอะไรบ้าง  ขอรายชื่อและต าแหน่งของผู้เข้า
อบรม เป็นการวิเคราะห์ผู้ฟัง สถานที่ห้องประชุมจัดอย่างไร ต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างในการอบรม
ครั้งนี้ ล้วนแต่เป็นการประสานงาน ประสานงานอย่างไรไม่ให้เกิดศัตรู เพราะผู้จัดการฝึกอบรมคือผู้ให้
โอกาสเราได้ท างาน  ฉะนั้น“การเตรียมการจึงมีความส าคัญมาก” เสน่ห์ของวิทยากรต้นแบบธรรมะโอ
ดีคือ  “ ทุกคนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมของธรรมะโอดีได้โดยไม่เลือกศาสนาใดๆ ทุกศาสนาสามารถ
เข้าร่วมได้หมด  เพราะวิธีการน าเสนอของธรรมะโอดีไม่ขัดกับหลักศาสนาใดๆ เพราะมุ่งการพัฒนา
ชีวิตให้เกิดสันติสุขในการอยู่ร่วมกัน ความรัก ความสุข  เข้าใจความเป็นพหุวัฒนธรรม”   



 

๓๕๒ 

 

สรุปปัจจัยที่ท าให้เกิดการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดีเป็นเพราะการเผยแผ่ธรรมในปัจจุบัน
ของพระสงฆ์ไม่ปฏิบัติตามหลัก ๔ ป. จึงน าไปสู่การเกิดการพัฒนาวิทยากรต้นแบบธรรมะโอดี เพราะ
ธรรมะโอดียึดแนวการปฏิบัติตามหลัก ๔ คือ“หลักปรับ  หลักประยุกต์  หลักเปลี่ยน หลักประสาน”  
ท าให้การเผยแผ่ธรรมแบบธรรมะโอดีได้รับความสนใจจากองค์กรต่างๆ เป็นอย่างดียิ่ง สามารถพูดได้
ว่า การฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี สามารถเปลี่ยนชีวิตให้ดีกว่าเดิม  เพราะมีการพุทธบูรณาการ
วิทยาการสมัยใหม่ และสอดคล้องกับการท าหน้าที่ของพระสงฆ์ คือ “สวดมนต์ภาวนา ศึกษาเล่าเรียน  
พากเพียรปฏิบัติ  สันทัดในการสอน” แต่ในปัจจุบันพระสงฆ์ขาดเครื่องมือ ขาดหลักการ อุดมการณ์
และวิธีการในการเผยแผ่ธรรมะในองค์กร จึงต้องมีการพัฒนาวิทยากรต้นแบบธรรมะโอดี   

๔.๑.๔ กระบวนการฝึกอบรมธรรมะโอดี 
 

การฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี เป็นการฝึกอบรมที่เน้นผู้เข้าอบรมเป็นศูนย์กลางการ
เรียนรู้ พระวิทยากรจัดการเรียนรู้ เป็นพระวิทยากรกระบวนการ  มีท าหน้าที่จัดกระบวนการเรียนรู้ 
และน าหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามาบูรณาการกับวิทยาการสมัยใหม่ พัฒนาจิตคนในองค์กร จึงต้องมี
วงจรกลไกการบริหารงานของธรรมะโอดีเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนางานเพ่ือความมีคุณภาพของ
ธรรมะโอดี  ซึ่งเป็นระบบกลไกหรือวงจรการบริหารการท างานของธรรมะโอดี การฝึกอบรมแบบ
ธรรมะโอดีจึงน าหลัก P D C A มาใช้ในการฝึกอบรมเพ่ือวางแผนการการฝึกอบรม เพราะองค์กรต่างๆ 
เมื่อจัดการฝึกอบรมกับธรรมะโอดี ส่วนมากจะเป็นการอบรมแบบบุคลากรทั้งหมดของคนในองค์กร 
ถือว่า ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์โดยแบ่งออกเป็นรุ่น รุ่นละประมาณ ๘๐-๑๐๐ คน จึงน าหลักของระบบกลไก
หรือวงจรการบริหารการมาประยุกต์ใช้กับการท างานของธรรมะโอดี  เพราะ PDCA เป็นเทคนิคการ
ปรับปรุงงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นกระบวนการ ซึ่งประกอบด้วย ๔ ประการ คือ  

๑) P Plan คือ ขั้นตอนการวางแผน (วางแผน)   ธรรมะโอดีมีการวางแผนการ
ฝึกอบรมด้วยการวิเคราะห์องค์กรด้วย SWOT ว่าองค์กรมีจุดแข็งอะไรบ้าง  มีจุดอ่อนอะไรบ้างเพ่ือ
การพัฒนาการฝึกอบรมได้ถูกจุดตามความต้องการขององค์กรและผู้เข้าฝึกอบรม เหมือนหมอที่
วินิจฉัยโรคผู้ป่วยก่อนที่จะให้ยาหรือ รักษา ควรวินิจฉัยโรคก่อนรักษา ถือว่าเป็นการรักษาอย่างมี
คุณภาพ เช่น ถามว่าอาการป่วยเป็นอย่างไร ปวดหัวไหม ปวดท้องไหม  ปวดมากไหม ทานข้าวได้ไหม 
ปวดนานหรือยัง  มีอาการแพ้ยาอะไรไหม  ถือว่าเป็นการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ก่อนให้การรักษา 
กระบวนการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดีจึงใช้วิธีการวิเคราะห์องค์กรก่อนออกไปอบรมเพ่ือการฝึกอบรม
อย่างมีประสิทธิภาพ  ข้อมูลเบื้องต้นขององค์กรสอบถามจากผู้ประสานการฝึกอบรม  ผู้บริหารองค์กร 
ผู้จัดการฝึกอบรมและศึกษาข้อมูลขององค์กรจากระบบอินเตอร์เน็ต ขั้นตอนการวางแผนจึงมี
ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะพระวิทยากรของธรรมะโอดีได้มีการเดินทางไปสถานที่อบรมก่อน
หนึ่งวัน เพ่ือการพักผ่อนอย่างเต็มที่ และดูแลความเรียบร้อยของห้องประชุม โปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง 
ไมค์ลอย  สายเสียง อุปกรณ์การอบรม  และการเตรียมการต่างๆ ทุกอย่างต้องมีความพร้อม เป็นการ



 

๓๕๓ 

 

ท าความคุ้นเคยกับสถานที่ฝึกอบรม  ถือว่าเป็นขั้นตอนการวางแผนการฝึกอบรมของธรรมะโอดี     
เพ่ือเป็นการเริ่มต้นที่ดีส าหรับการอบรม  รวมไปถึงการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้ประสานงานการ
ฝึกอบรม 

๒) D Do คือ ขั้นตอนการลงมือท า (ปฏิบัติ) เมื่อมีการวิเคราะห์องค์กรด้วย
SWOT เรียบร้อยแล้ว ทราบถึงปัญหา จุดแข็ง จุดอ่อนและความต้องการของบุคลากรองค์กรอย่าง
แท้จริง กระบวนการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดีจึงมีการออกแบบกิจกรรม ออกแบบการฝึกอบรม 
ออกแบบวิธีการสอน ออกแบบสื่อการสอน เลือกหัวข้อธรรมะให้เหมาะกับบุคลากรในองค์กรเพ่ือไป
ประยุกต์ตรงตามความต้องการและปัญหาขององค์กรนั้นๆ แล้วลงมือปฏิบัติกิจกรรมกับบุคลากรเพ่ือ
เสริมสร้างองค์กรสันติสุข    

๓) C Check คือ ขั้นตอนการตรวจสอบประเมิน (ตรวจสอบ)  เมื่อกระบวนการ
ฝึกอบรมของธรรมะโอดีน ากิจกรรมไปปฏิบัติด้วยการฝึกอบรมบุคลากรเสร็จเรียบแล้ว จึงมีการ
ประเมินผลการฝึกอบรม ซึ่งเป็นขั้นตอนที่วัดคุณภาพของการฝึกอบรม โดยมีการประเมินตามหลัก
ของ SMCR คือ  ประเมินพระวิทยากรซึ่งเป็นผู้ส่งสารของธรรมะโอดี ประเมินเนื้อหาสาระการสอน
ของธรรมะโอดี  ประเมินกิจกรรมและสื่ออุปกรณ์ประกอบการอบรมของธรรมะโอดี และประเมิน
ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามแนวทางของธรรมะโอดี ด้วยการท าแบบทดสอบก่อน-
หลังการอบรม  ด้วยการสังเกตพฤติกรรมผู้เข้าอบรม  และด้วยการสัมภาษณ์ผู้เข้าอบรม 

๔) A Act คือ ขั้นตอนการด าเนินการให้เหมาะสม (การปรับปรุง) เมื่อมีการ
ประเมินผลของการฝึกอบรม ผลการอบรมออกมาเป็นอย่างไร มีใจกว้างยอมรับ กลับมาทบทวน    
เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาตั้งแต่พระวิทยากร เนื้อหาสาระของการสอน กิจกรรมสื่อประกอบการ
สอน ความต้องของผู้เข้าฝึกอบรม ซึ่งสอดคล้องตามหลักของ SMCR น ามาปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิม
เพ่ือน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามแผนของระบบกลไกของการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี    

สรุปว่าการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดีปฏิบัติตามหลัก PDCA ซึ่งเป็นวงจรการบริหารงาน
อย่างมีคุณภาพ ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผน ขั้นตอนการลงมือปฏิบัติ  ขั้นตอนการตรวจสอบประเมิน 
และข้ันตอนการด าเนินการให้เหมาะสมด้วยการปรับปรุงเพ่ือการพัฒนาการฝึกอบรม  เป็นสิ่งที่ธรรมะ
โอดีด าเนินการมาตลอดในการฝึกอบรม จึงท าให้การฝึกอบรมแบบธรรมะโอดีเกิดประสิทธิภาพอย่าง
ชัดเจน เพราะปฏิบัติตามหลักของPDCA อย่างสม่ าเสมอ จุดส าคัญที่น่าสนใจของธรรมะโอดี คือ 
องค์กรต่างๆ นิมนต์ไปอบรมบุคลากรกลุ่มเดิมซ้ าๆ เพ่ือการต่อยอดจากหลักสูตรแรกเป็นหลักสูตร
ต่อเนื่อง  โดยให้เหตุผลหลักส าคัญว่าท าไมถึงนิมนต์อบรมอย่างต่อเนื่องหรือนิมนต์ซ้ าๆโดยมีเหตุผล
หลัก ๔ ประการ คือ 

๑) การประเมินผลการอบรมบุคลากรในองค์กรเกิดความพึงพอใจเป็นอย่างมาก ท าให้
บุคลากรเรียกร้องอยากได้พระวิทยากรของธรรมะโอดีมาอบรมอีกครั้งเพื่อเสริมสร้างองค์กรสันติสุข 



 

๓๕๔ 

 

ระบบกลไก 

การฝึกอบรม
ธรรมะโอดี 

P 

วางแผน 

D 

ปฏิบัต ิ

C 

ตรวจสอบ 

A 

ปรับปรุง 

๒) องค์กรมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ลดความขัดแย้งในองค์กร บรรยากาศใน
การท างานมีความสุขมากข้ึน  มีหัวใจการบริการเบิกบานกับการรับใช้เพ่ือนมนุษย์มากขึ้น 

๓) สามารถน าธรรมะไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้เป็นอย่างดี  เพราะกระบวนการ
ฝึกอบรมเป็นกิจกรรม เรียนรู้ผ่านกิจกรรม มีสื่ออุปกรณ์ประกอบ สามารถเข้าใจง่ายๆ เหมาะสมกับ
คนองค์กรปัจจุบัน    

๔) ผู้บริหารเห็นการเปลี่ยนแปลงขององค์กรไปในทิศทางที่ดีมากขึ้น โดยวัดจาก
พฤติกรรมการท างานและการด าเนินชีวิตเช่นการตรงต่อเวลา การร่วมกิจกรรม การท างานร่วมกัน 
ชีวิตครอบครัวดีขึ้น เป็นต้น จึงท าให้มีการพัฒนาการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง 

ดังนั้น ทุกครั้งที่ธรรมะโอดีได้รับการเชิญไปจัดกระบวนการฝึกอบรม จะเริ่มต้นด้วยการ
น าหลักของPDCA มาช่วยวางแผนการฝึกอบรม ให้กิจกรรมมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มต้น
จากการตั้งเป้าหมายด้วยการวางแผน แล้วน าไปสู่การปฏิบัติ ต่อด้วยการตรวจสอบหรือประเมินผล
การปฏิบัติตามแผนและสุดท้ายน าผลที่ได้รับจากการประเมินไปด าเนินการต่อตามความเหมาะสม 
โดยมีกรอบวงจรสู่ความส าเร็จ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่  ๔.๑๙  การบริหารงานการฝึกอบรมธรรมะโอดี 

 

๔.๑.๕ หลักการฝึกอบรมธรรมะโอดี 
หลักการฝึกอบรมตามแนวทางของธรรมะโอดีเน้นหลักการ ๖ ดี ซึ่งประกอบด้วย 

“วิทยากรดี  กิจกรรมดี  น าเสนอดี  สื่ออุปกรณ์ดี  สถานที่เวลาดี  และหลักธรรมดี” ถือว่าเป็น
หลักการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี ดังนี้ 

 
๑) วิทยากรดี  พระวิทยากรถือว่ามีความส าคัญมากต่อการฝึกอบรมของธรรมะโอดี 

หลักของการฝึกอบรมจึงมองว่าถ้าพระวิทยากรมีศักยภาพสูงจะสามารถท าให้การอบรมบรรลุ



 

๓๕๕ 

 

วัตถุประสงค์ขององค์กรได้เป็นอย่างดี  โดยมี KUSA เป็นเครื่องมือในการประเมินการฝึกอบรมในแต่
ละครั้ง คือ K คือ Knowledge  หมายถึง พระวิทยากรธรรมะโอดีสามารถจัดกิจกรรมให้ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้มากขึ้นในเรื่องของการอยู่ร่วมกัน ธรรมะในการด าเนินชีวิต U คือ Understand หมายถึง   
พระวิทยากรธรรมะโอดีสามารถจัดกิจกรรมให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจมากขึ้นในเรื่องของการท างาน
อย่างมีความสุข S  คือ  Skills  หมายถึง  พระวิทยากรธรรมะโอดีสามารถจัดกิจกรรมให้ผู้เข้าอบรมมี
ทักษะท าเป็น รู้วิธีปฏิบัติมากขึ้น ด้วยกันมีความอ่อนน้อมถ่อมตน ฟังเพ่ือนร่วมงาน  มีความสามัคคีใน
การอยู่ร่วมกัน   และ A คือ Attitude หมายถึง พระวิทยากรธรรมะโอดีสามารถจัดกิจกรรมให้ผู้เข้า
อบรมเปลี่ยนแปลงทัศนคติในมุมบวก เคารพในความแตกต่าง อยู่ร่วมกันได้ในบรรยากาศแห่งความ
แตกต่าง ถือว่าเป็นเครื่องมือวัดพระวิทยากรในการฝึกอบรมในแต่ละครั้ง 

สรุปพระวิทยากรของธรรมะโอดีต้องมี ความรู้ดี ความสามารถดี  มีทักษะในการสื่อสาร
ธรรมดีมี“วิชายอด  จรณะเยี่ยมดี เปี่ยมด้วยกรุณา หยิบยื่นปัญญาให้แก่สังคม”  จึงสามารถจัด
กระบวนการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดีอย่างสมบูรณ์ จึงสอดคล้องกับกรอบของการสื่อสารธรรม
สมัยใหม่ คือSMCR ค าว่า S คือ ผู้ส่งสารหมายถึง พระวิทยากรเอง จะต้องพัฒนาตนเองให้มีกาย
พร้อม วาจาพร้อม ใจพร้อม และความรู้พร้อม เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตลอดเวลา ถึงพร้อมด้วยวิชา
และจรณะ    

๒) กิจกรรมดี จุดเด่นของการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี คือ เรียนรู้ธรรมะผ่านกิจกรรม 
ใช้กิจกรรมเป็นเครื่องมือในการเข้าใจธรรมะ เพราะกิจกรรมเป็นเครื่องมือที่สามารถท าให้เข้าใจง่าย
เพ่ือการเชื่อมโยงไปถึงธรรมะในการด าเนินชีวิตและการท างาน การอบรมแบบธรรมะโอดีจึงมีกิจกรรม 
โดยการฝึกอบรมของธรรมะโอดีเป็นรูปแบบของกิจกรรม ซึ่งสามารถแบ่งกิจกรรมเป็น ๔ กิจกรรม
หลักในหลักสูตร ๑ วัน  ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้  

๑) กิจกรรม Play   and Learn เพลินธรรม 
 เปิดหัวใจสู่ธรรม - ยอดไม้อ่อนโยน ยอดคนอ่อนน้อม 

สัมพันธภาพด้วนบวก - สิ่งเล็กเล็กท่ีเรียกว่ารัก 
ยิ้มเปิดประตูสู่มิตรภาพ -การฟังด้วยหัวใจอย่างลึกซ้ึง 
ดีตามยถากรรม แต่เลวอย่างเป็นระบบ 
สามเหลี่ยมไว้วางใจ “การสร้างความศรัทธา” 
จุดประกายไฟในการท างาน - ความกตัญญูต่อองค์กร  

๒) กิจกรรม การสื่อสารอย่างสันติสุขในองค์กร (S-M-C-R)   
 รู้ รัก สามัคคี ใจประสานใจ-รวมใจเป็นหนึ่ง 

ผู้น าในหัวใจคน “สื่อสารด้วยความรัก” 
ขอคืนพ้ืนที่ใจ “พลังแห่งความสามัคคีขององค์กร” 



 

๓๕๖ 

 

เปิดใจ  ขอบคุณ  ชื่นชม ขอโทษ ให้อภัย  สัญญาใจ 
ลดตัวเองต่ า  ท าองค์กรสูง  “อภัยทาน” 
Interfaith   Dialogue (สันติสนทนา) 

๓) กิจกรรม การสร้างสมดุลของชีวิต-วิชาการจัดการชีวิต 
 ดึงศักยภาพสมองส่วนขวามุ่งสู่ความสุข 

สามเหลี่ยมความสุขของชีวิต (A-B-C) 
การบริหารเวลาบริหารอารมณ์ -สร้างภาพขององค์กร 
สิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี -การเชื่อมโยงของชีวิต  
บริการ คือ งานบุญ “หัวใจพระโพธิสัตว์” 
การปรับตัวและวิเคราะห์ชีวิตบุคคลของโลก 

๔) กิจกรรม Format-Delete ชีวิตเปลี่ยนชีวิตให้ดีกว่าเดิม 
 สวดมนต์เพ่ือสันติภาพ-บริหารจิตเจริญปัญญา-แผ่เมตตา  

คนส าคัญของชีวิต-ครอบครัวคุณธรรม 
มาลัยให้แม่  รักแท้ให้พ่อ  
ขอขมากรรมพระอรหันต์ในบ้าน 
ภาวนา For Love อุทิศส่วนกุศล-สังฆทานองค์กร 
ขอขมากรรมต่อพระอาจารย์ 

หลักสูตรมาตรฐานที่มีผลการประเมินออกมาดีที่สุด ท าให้องค์กรเกิดการเปลี่ยนแปลง
มากที่สุด เป็นหลักสูตร ๑ คืน ๒ วัน  ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้ 

๑)กิจกรรม  Play and Learn เพลินธรรม 
       เปิดหัวใจสู่ธรรม-ยอดไม้อ่อนโยน ยอดคนอ่อนน้อม 
       สัมพันธภาพด้วนบวก-สิ่งเล็กเล็กท่ีเรียกว่ารัก 
        ยิ้มเปิดประตูสู่มิตรภาพ-การฟังด้วยหัวใจอย่างลึกซึ้ง 
        ดีตามยถากรรม แต่เลวอย่างเป็นระบบ-สามเหลี่ยมไว้วางใจ 

จุดประกายไฟในการท างาน - ความกตัญญูต่อองค์กร 
๒)กิจกรรม  การสื่อสารอย่างสันติสุขในองค์กร(S-M-C-M-R) 

        รู้ รัก สามัคคี ใจประสานใจ-รวมใจเป็นหนึ่ง-ผู้น าในหัวใจคน 
        ขอคืนพ้ืนที่ใจ “พลังแห่งความสามัคคีขององค์กร” 
       เปิดใจ  ขอบคุณ  ชื่นชม ขอโทษ ให้อภัย  สัญญาใจ 
        ลดตัวเองต่ า ท าองค์กรสูง “อภัยทาน” 
        สันติสนทนา (Interfaith Dialogue) 



 

๓๕๗ 

 

๓)กิจกรรม ปลูกรัก ปรับพลังจิตใต้ส านึก 
         โปรแกรมพลังจิตใต้ส านึก-ลดอัตตาพัฒนาองค์กร  
        จุดจุบของบุคลากรที่ขาดสติ-สัมปชัญญะ 
        ศีล 5 คือสันติภาพขององค์กรยุคอาเซียน-สร้างสัมมาวาจา 
        การSWOTองค์กร ความเสี่ยงขององค์กร “จงรักภักดีต่อองค์กร” 

๔)กิจกรรม  พัฒนาศักยภาพ ปลุกยักษ์ส่งความรัก 
         เป้าหมายเดียวกัน-พัฒนาศักยภาพเชิงบูรณาการ  
        สื่อสารด้วยความรักของคนในองค์กร (S-M-C-M-R) 
        ขันติธรรมทางศาสนา (Religious Tolerance) 
        มอบหมายงานกลุ่ม-พลังความสามัคคี-สัมมาวาจา 

๕)กิจกรรม  การสร้างสมดุลของชีวิต-วิชาการจัดการชีวิต 
         ดึงศักยภาพสมองส่วนขวามุ่งสู่ความสุข 
         สามเหลี่ยมความสุขของชีวิต (A-B-C) 
        การบริหารเวลาบริหารอารมณ์ - การสร้างภาพ 
        สิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี  การเชื่อมโยงของชีวิตสู่ความสมดุล 

การปรับตัวและวิเคราะห์ชีวิตบุคคลของโลก 
๖)กิจกรรม  การจัดการความรู้ สู่การจัดการความดี  

         การจัดการความรู้ KM-สรุปกิจกรรมการเรียนรู้-การบ้านสานรัก 
         พลังการชื่นชม - ชีวิตกับสายน้ า - ชีวิตไม่ยาก ถ้าตั้งโจทย์ง่าย 
        ชีวิตและความตาย: การเผชิญความตายอย่างสงบ 
         แผ่เมตตาเพ่ือสันติภาพในองค์กร 

๗)กิจกรรม  Coaching Team องค์กรคุณธรรมชั้นน า 
        ภาวนาเพื่อสันติ-พลังแห่งจิตปัจจุบัน-ดอกไม้ความรักขององค์กร 
        น าเสนอ SWOT องค์กร ด้วยสันติภาพศีล 5 
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรอย่างสันติสุข 

    มวลรวมความสุขของคนในองค์กร - บริการคืองานบุญ 
๘)กิจกรรม  Positive Feeling - พลังกอดรอดชีวิต 

        มหัศจรรย์ความรู้สึกบวก-พลังบุญ 
       สัมพันธภาพด้านบวกและพลังการชื่นชม 
        Connect to Happy Life ใส่ใจความรู้สึก 
        ความต้องการ และความรู้สึกต่อองค์กร 



 

๓๕๘ 

 

        ยอมรับ  เคารพ  ให้เกียรติ ในความแตกต่าง 
         Interfaith Dialogue (สันติสนทนา)-การขอโทษอย่างจริงจัง 

    กระบวนการ RJ สร้างสมานฉันท์ในองค์กร 
๙)กิจกรรม  บัลลังก์คนดีในองค์กร-ต้นแบบคนดีองค์กร 

        น าเสนอประโยคสามัคคีเพ่ือองค์กร 
        ดูละครย้อนดูองค์กร “เราจะเดินไปด้วยกันอย่างไร” 
        โปรดช่วยกันดูแลคนดีในองค์กร-เสริมแรงทางบวก 

     สร้างก าลังใจคนในองค์กร-รางวัลแด่คนช่างฝัน-พลังการชื่นชม 
๑๐)กิจกรรม  Format–Delete ชีวิต เปลี่ยนชีวิตให้ดีกว่าเดิม 

        คนส าคัญของชีวิต-ครอบครัวคุณธรรม 
        มาลัยให้แม่  รักแท้ให้พ่อ-ขอขมากรรมพระอรหันต์ในบ้าน 
        ภาวนา For Love อุทิศส่วนกุศล-ท าบุญสังฆทานองค์กร 
        รับพรเป็นสิริมงคล-ขอขมากรรมต่อพระอาจารย์ 
        กล่าวปิดการอบรม-รับของที่ระลึก-ถ่ายภาพคนดีขององค์กร 

       เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพธรรมะสวัสดี 
 
สรุปว่าพระวิทยากรธรรมะโอดีใช้กิจกรรมเป็นเครื่องมือของการอบรมเพ่ือน าไปสู่ธรรมะ

ในการเสริมสร้างองค์กรสันติสุข  เพราะกิจกรรมทุกคนสามารถร่วมได้ทุกศาสนาทุกระดับในองค์กร 
โดยเฉพาะเวลาไปอบรมในองค์กร มีความหลากหลายในการนับถือศาสนา  กิจกรรมจึงเป็นตัวเชื่อม
เพ่ือให้คนในองค์กรเกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน กิจกรรมจึงก้าวข้ามความเชื่อของคนในองค์กร         
ลดช่องว่างระหว่างกันและกัน แต่จะมาหล่อหลอมให้คนในองค์กรเกิดความรักความสามัคคีในการอยู่
ร่วมกัน  ดังนั้นหลักการฝึกอบรมของธรรมะโอดีจึงเน้นกิจกรรมเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้าง
องคก์รสันติสุข 

 

๓) น าเสนอดี  การฝึกอบรมแบบธรรมะโอดีเน้นการสื่อสารธรรมที่มีความทันสมัย 
เข้าใจง่าย  โดยยึดหลักการสื่อสารธรรมตามแนวทางวิทยาการสมัยใหม่และพระพุทธศาสนา บูรณา
การเป็นการน าเสนอของการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี  ตามตาราง ดังนี้ 

ตารางท่ี  ๔.๑๐  แสดงการบูรณาการการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี 
 

ที ่ สื่อสารวิทยาการสมัยใหม่ สื่อสารพระพุทธศาสนา ธรรมะโอดี 
๑ Sender = ผู้ส่งสาร 

 
สันทัสนา 
แจ่มแจ้ง 

พระวิทยากร 
ของธรรมะโอดี 



 

๓๕๙ 

 

๒ Message = สาร 
 

สมาปทนา 
จูงใจ 
 

เนื้อหาการสอน 
ของธรรมะโอดี 

๓ Channel=สื่อ ช่องทาง 
 
 

สมุตเตชนา 
แกล้วกล้า 

สื่ออุปกรณ์  กิจกรรม  
แหล่งเรียนรู้ของธรรมะโอดี 
 

๔ Receiver=ผู้รับสาร 
 
 

สัมปหังสนา 
ร่าเริง 
 

ผู้เข้าฝึกอบรมเกิดความ
เพลิดเพลินธรรม  พอใจ 
มีความสุขในการฝึกอบรม 

 

สรุป ผู้ส่งสาร คือ พระวิทยากรของธรรมะโอดี ต้องสามารถบรรยายแบบมีความแจ่ม
แจ้งชัดเจน สารคือ มีเนื้อหาของการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี มีความจูงใจ เพ่ือให้การน าไปปฏิบัติ  
สื่อช่องทางคือ กิจกรรมและสื่อการสอนของการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี เพ่ือให้เกิดความแกล้วกล้า 
เห็นภาพชัดเจน ซึ่งธรรมะสมัยใหม่ต้องมีชีวิตและผู้ รับสารคือ ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเกิดความ
เพลิดเพลินธรรม ไม่เบื่อหน่ายในธรรมะ เพ่ือให้เกิดความร่าเริงสนุกสนานในธรรม ดังนั้น หลักการ
อบรมแบบธรรมะโอดีจึงมุ่งการน าเสนอท่ีดีๆ เพื่อความส าเร็จของการฝึกอบรม 

๔) สื่ออุปกรณ์ดี การฝึกอบรมแบบธรรมะโอดีต้องอาศัยสื่อสมัยใหม่และสื่อสมัย
พระพุทธเจ้าเพ่ือให้เกิดประโยชน์ แบบประโยชน์สูง ประหยัดสุด เพราะสื่ออุปกรณ์เป็นเครื่องมือช่วย
ให้เกิดความเข้าใจง่าย  ถ้าเราอธิบายธรรมะล้วนๆอย่างเดียวย่อมเป็นที่เข้าใจได้ยาก เพราะฉะนั้น
ธรรมะโอดีจึงใช้สื่อเพ่ือให้เข้าถึงธรรม  ซึ่งมีส านวนนิยายก าลังภายในอยู่ประโยคหนึ่งว่า“กระบี่อยู่ที่
ใจ”หมายความว่ายอดฝีมือสามารถใช้สิ่งของทุกอย่างเป็นกระบี่ได้แม้แต่กิ่งไม้ก็กลายเป็นกระบี่ได้    
ในท านองเดียวกัน สุดยอดนักเผยแผ่ของธรรมะโอดี ไม่มีอะไรที่ใช้เป็นอุปกรณ์สอนธรรมไม่ได้  ซึ่งการ
สอนของพระพุทธเจ้ามี ๒ แบบ คือ ๑) แบบธรรมาธิษฐาน  หมายถึง สอนธรรมะล้วนๆ ไม่มีตัวอย่าง 
สื่อประกอบการสอน  แต่คนสมัยใหม่อาจจะไม่ชอบเพราะเข้าใจยาก  ๒) แบบบุคลาธิษฐาน  
หมายถึง การสอนธรรมะด้วยตัวอย่าง เช่น อ้างนิทานชาดก ๕๔๗ เรื่องมาประกอบ และสื่อสมัยใหม่
ประกอบการสอน  มีเรื่องราวประกอบเพ่ือความเข้าใจง่าย เพราะสื่อมีคุณค่ากับผู้สอน หมายความว่า
“ท าให้ประหยัดเวลา  พัฒนาวิธีการ ประสานกิจกรรม และเน้นย้ าความเข้าใจ” เป็นการท าให้การ
สอนการบรรยายมีความง่ายขึ้น   และสื่อกับผู้เข้าอบรม หมายความว่า ท าให้ผู้เข้าอบรม“เข้าใจง่าย 
จ าได้ไว ตรึงใจนาน และสนุกสนานรื่นเริง” สื่อจึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการเข้าถึงและเผยแผ่ธรรม
ของธรรมะโอดี ช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างชัดเจน 

การฝึกอบรมแบบธรรมะโอดีใช้สื่อสมัยใหม่ในการเผยแผ่ธรรม เพราะสื่อสามารถเป็น
แรงจูงใจให้คนสนใจธรรมะมากขึ้น เช่น สื่อประกอบการบรรยาย PowerPoint  เป็นสื่อภาพเพ่ือให้



 

๓๖๐ 

 

เห็นภาพชัดเจน เข้าใจง่ายมากขึ้น และมัลติมี เดีย หรือสื่อโฆษณาต่างๆ เป็นสื่อเสียงและ
ภาพเคลื่อนไหว และเสียงเพลงธรรมะ ดนตรีประกอบการบรรยาย เป็นการสรุปด้วยสื่อเคลื่อนไหว 
แทบไม่ต้องอธิบายมาก ท าให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความสนใจมาก   สื่อจึงเป็นตัวกลางที่ใช้ในการถ่ายทอด
ในการบรรยาย ซึ่งพระพุทธศาสนามีอายุยืนยาวมาได้หลายพันปี แสดงถึงว่ามีการสืบทอด การสอน 
เผยแผ่ หรือการสื่อสารค าสอนของพระพุทธศาสนาไปยังพุทธศาสนิกชน ด้วยวิธีการท่องจ าแบบ
ดั้งเดิม จนมาถึงการใช้เทคโนโลยีสารเทศ อินเทอร์เน็ต เครือข่ายสังคมออนไลน์ในยุคนี้ เพ่ือช่วยเผย
แผ่ พระธรรมของพระพุทธศาสนาในโลกยุคปัจจุบัน พระพุทธเจ้าทรงใช้สื่อประกอบการสอน เช่น   
ในสมัย“พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ ณ สีลปาวัน เขตกรุงโกสัมพี  ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรง 
หยิบใบประดู่ลาย ๒-๓ ใบขึ้นมา แล้วรับสั่งเรียกภิกษุท้ังหลายมา ตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลาย
จะเข้าใจความหมายข้อนั้นว่าอย่างไร ใบประดู่ลาย ๒-๓ ใบที่เราหยิบขึ้นมากับใบที่ อยู่บนต้น 
อย่างไหนจะมากกว่ากัน” ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า“ใบไม้ที่อยู่บนต้นไม้นั้นมากกว่า ใบประดู่ลาย    
๒-๓ ใบ ที่พระองค์ทรงหยิบขึ้นมามีเพียงเล็กน้อย พระพุทธเจ้าข้า” “ภิกษุทั้งหลาย สิ่งที่เรารู้แล้วแต่
มิได้บอกเธอทั้งหลายก็มีมากเหมือนกันเพราะเหตุไรเราจึงมิได้บอกเพราะ สิ่งนี้ไม่มีประโยชน์ ไม่ใช่
จุดเริ่มต้นแห่งพรหมจรรย์ ไม่เป็นไปเพ่ือความเบื่อหน่าย ไม่เป็นไป เพ่ือความคลายก าหนัด ไม่เป็นไป
เพ่ือดับ ไม่เป็นไปเพ่ือสงบระงับ ไม่เป็นไปเพ่ือรู้ยิ่ง ไม่เป็นไปเพ่ือตรัสรู้  ไม่เป็นไปเพ่ือนิพพาน      
เพราะเหตุนั้น เราจึงมิได้บอก” ซึ่งแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ทรงใช้สื่อประกอบการสอน คือ ใบประดู่ลาย 
และธรรมชาติ  

สรุปว่ากระบวนการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดีเน้นการสอนธรรมะด้วยสื่อตัวอย่าง     
เป็นกิจกรรม มีสื่อตั้งแต่สมัยพุทธกาลและสื่อสมัยใหม่ประกอบการบรรยายเพ่ือให้เกิดการเห็นภาพชัด
ในสื่อสารธรรม เพ่ือให้ง่ายต่อการเรียนรู้ ดังนั้นธรรมะโอดีจึงใช้สื่อประกอบการบรรยาย พูดให้เห็น
ภาพ  ใช้การเรื่องเล่าประกอบและเป็นแบบอย่างที่ดี  ถือว่าเป็นปัจจัยกระบวนการ (Process)        
ซึ่งหมายถึง สอนให้รู้ ท าให้ดู อยู่ให้เห็น เน้นการใช้สื่อและอุปกรณ์ ดังนั้น สื่อจึงเป็นเครื่องมือน าไปสู่
การเข้าถึงธรรมะอย่างง่าย 

๕) หลักธรรมดี หลักธรรมที่สอดคล้องกับการสอนของธรรมะโอดีกระบวนการฝึกอบรม
แบบธรรมะโอดีเป็นรูปแบบการอบรมแบบกิจกรรม ซึ่งแต่ละกิจกรรมมีหลักธรรมของพระพุทธเจ้า
สอดคล้องส่งเสริมเพ่ือน าไปปฏิบัติอย่างชัดเจน ซึ่งกระบวนการฝึกอบรมเป็นกิจกรรมเป็นการน า
วิทยาการสมัยใหม่มาสนับสนุนหลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนา ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น ๔ 
กิจกรรม ดังนี้  คือ 
 

 
 
 



 

๓๖๑ 

 

ตารางท่ี ๔.๑๑  แสดงหลักธรรมที่สอดคล้องกับกิจกรรมของธรรมะโอดี 
หลักธรรมที่สอดคล้องกับกิจกรรมของธรรมะโอดี 

กิจกรรมที่ กิจกรรม หลักธรรมที่สอดคล้องกับกิจกรรมของธรรมะโอดี 
๑ Play   and  Learn   

เพลินธรรม 
 

 

๑.บุญกิริยาวัตถุ ความอ่อนน้อมถ่อมตน  (อปจายนมัย) 
๒.สุสฺสูส  ลภเต ปญฺญ  ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา (การฟัง) 
๓.การทุจริต-องค์กรศีล ๕  (ความโลภ) ในพระไตรปิฎก 
๔.กตัญญูต่อตนเอง ต่อบุคคล ต่อองค์กร (ความกตัญญู) 
๕.ความด-ีความชั่ว (หลักธรรมาภิบาล) 
๖.การเป็นข้าราชการที่ดี  (สัมมาทิฎฐิ) 
๗.เคารพกติกาในการอยู่ร่วมกัน (ศีล-การตรงต่อเวลา) 

๒ การสื่อสารอย่างสันติสุข
ในองค์กร  

(S-M-C-M-R) 
 

 

๑.มีสติและควบคุมอารมณ์ในการสื่อสาร 
๒.การให้อภัยทาน-อปริหานิยธรรม (หมั่นประชุมกัน) 
๓.ชื่นชม (ปัตตานุโมทนามัย) 
๔.สามัคคี (สาราณียธรรม) 
๕.ศีลข้อ ๔ (ปิยวาจา+สัมมาวาจา+วจีสามัคคี)  
๖.ขันติธรรมทางศาสนา-เคารพในความแตกต่าง 
๗.ผู้น าในหัวใจคน 

๓ การสร้างสมดุลของชีวิต 

วิชาการจัดการชีวิต 

 
 

๑.การปล่อยวางผ่อนคลายจิต (การให้อภัย) 
๒.การบริหารชีวิตด้วยพุทธธรรม 
๓.มัชฌิมาปฏิปทา สร้างสมดุลกับชีวิตครอบครัว การงาน 
๔.อิทัปปัจจยตา – การบริหารเวลา – ทักษะบริหารชีวิต 
๕.จัดการความขัดแย้งด้วยพุทธสันติวิธี  
๖.การบริหารอารมณ์ (สร้างสันติภายใน) 
๗.การบริการด้วยหัวใจพระโพธิสัตว์+สังคหะวัตถุ 
 

๔ Format-Delete ชีวิต  
เปลี่ยนชีวิตให้ดีกว่าเดิม 

 
 

๑.สวดมนต์-สัมมาวาจา-สัมมาสมาธิ 
๒.นั่งสมาธิ-ภาวนา บริหารจิตเจริญปัญญา (ภาวมัย) 
๓.แผ่เมตตาธรรมเพ่ือสันติภาพ  (ปัตติทานมัย) 
๔.ศีลข้อ ๓ ครอบครัวคุณธรรม 
๕.ความกตัญญูต่อพ่อแม่ (มงคล ๓๘ ประการ) 
๖.อภัยทาน  (ขอบคุณ  ชื่นชม ขอโทษ  ให้อภัย) 

 



 

๓๖๒ 

 

๖. สถานที่เวลาดี  สถานที่ฝึกอบรมถือว่ามีความส าคัญมาก เพราะสถานที่เป็นปัจจัย
หนึ่งที่เป็นตัวก าหนดว่าการอบรมจะบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือไม่  โดยธรรมะโอดีจะเน้นห้องประชุม
ที่เป็นห้องแอร์ บรรยากาศโล่ง สบาย เพ่ือความสะดวกต่อการท ากิจกรรม เพราะการท ากิจกรรมเน้น
ความสงบ ต้องไม่มีเสียงรบกวนจากภายนอก ไม่ร้อนหรือหนาวเกินไป  ส่วนเวลาการอบรมก็เป็นสิ่ง
ส าคัญเพราะต้องเป็นจ านวนหลักสูตร ๑ วันเต็ม หรือ หลักสูตร ๑ คืน ๒ วัน เท่านั้นจะอบรมถึงจะ
ได้ผล  และการอบรมส่วนมากองค์กรจะจัดอบรมบุคลากรทุกคนในองค์กร  สถานที่เวลาจึงมี
ความส าคัญต่อการฝึกอบรมเป็นอย่างยิ่ง  สถานที่ของการฝึกอบรมจะประสบการณ์ความส าเร็จจึง
ต้องสัปปายะและเป็นแหล่งธรรมชาติ สงบ เงียบ ไม่มีบุคคลที่วุ่นวาย 

สรุปหลักการฝึกอบรมของธรรมะโอดีเน้นหลักการ  ๖ ดีคือ พระวิทยากรดี   กิจกรรมดี 
น าเสนอดี สื่ออุปกรณ์ดี  หลักธรรมดี  และสถานที่เวลาดี ถือว่าเป็นหลักการฝึกอบรมของธรรมะโอดี 

 

๔.๑.๖ วิธีการฝึกอบรมธรรมะโอดี 
 

ค าถามด้านการเผยแผ่ธรรมที่ถูกถามเกี่ยวกับวิธีการฝึกอบรม เป็นค าถามที่ตอบยากมาก
ค าถามคือ “พระพูดอย่างไร  คนถึงจะฟังในยุคปัจจุบันนี้”  ผู้วิจัยพยายามจะตอบแต่ก็ตอบไม่ถูก
ทั้งหมดตามที่ผู้ถามต้องการซึ่งค าตอบคือ“ก็อย่าพูดอย่างพระ”แล้วพูดอย่างพระเป็นอย่างไร  ค าตอบ
คือ ๑)เนือยๆ  (น้ าเสียงและจังหวะชวนง่วงนอน)  ๒)ตัวอย่างเก่าๆ  (บวชนาน  นิทานเยอะไม่มีสื่อ
ช่วยสอน) ๓)ใช้ความสงบสยบเคลื่อนไหว (สงบทั้งห้องประชุม) ๔)ไม่รู้จักผู้ฟังเลย (พูดเหมือนเดิมทุก
งานขาดการวิเคราะห์ผู้ฟัง) ๕)ยินดีต้อนรับคนหลับ (หลับดีจะได้ไม่กวน) ซึ่งตามลักษณะ ๕ ข้อนี้ถือว่า
เป็นจุดอ่อนของการเผยแผ่ธรรมในปัจจุบัน  ซึ่งเป็นการเรียนรู้ในสิ่งที่อยู่ไกลตัว  สอนไม่สอดคล้องกับ
ชีวิตจริง  สอนขาดการเชื่อมโยงการไปใช้ชีวิตจริงและรับรู้จากการป้อนข้อมูลอย่างเดียว  ท าให้ธรรมะ
ของพระพุทธเจ้าขาดการปรุงรสให้น่าสนใจ  ท าให้ธรรมะเป็นสิ่งน่าเบื่อส าหรับคนบางกลุ่ม        
เพราะขาดวิธีการสอนที่ไม่บูรณาการศาสตร์สมัยใหม่ เช่น วิธีการสื่อสารธรรมที่น่าสนใจ  ดังนั้น     
การสื่อสารธรรมยุคปัจจุบันนั้นจะต้อง “ปรับเปลี่ยนวิธีการสอน  ประยุกต์ธรรมะให้ทันโลก  ผู้ฟังมี
ส่วนร่วมในการเรียนรู้  และบูรณาการธรรมะเข้ากับชีวิต”  วิธีการสอนจึงมีความจ าเป็นมากในยุค
ปัจจุบันนี้ ธรรมะโอดีจึงเลือกวิธีการสอนหลากหลายรูปแบบและต่างกันตามลีลา โดยยึดหลักการสอน
ของพระพุทธเจ้า สอนให้สนุกและเกิดความศรัทธาพร้อมทั้งมีปัญญาในการบริหารชีวิต ซึ่งอาจารย์
ทินวัฒน์  มฤคพิทักษ์ นักพูดมืออาชีพ สะท้อนวิธีการสอนของพระสงฆ์ในปัจจุบันไว้ในการบรรยาย
พิเศษการอบรมวิชาการเทศนา รุ่นที่ ๑๘  เรื่อง “ธรรมะประยุกต์” ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 
กรุงเทพมหานคร  กล่าวว่าวิธีการสอนของพระสงฆ์ในปัจจุบันมี  ๔  วิธี  คือ 



 

๓๖๓ 

 

๑) ธรรมะสะอาด หมายถึง การสอนธรรมะที่เป็นเนื้อหาจากพระไตรปิฎก เป็นธรรมะ
ล้วนๆ สอนตรงไปตรงมาตามหลักค าสอนของพระพุทธเจ้า เป็นธรรมะชั้นสูง ผู้ฟังมีระดับความศรัทธา
มากๆ ระดับนักวิชาการครูบาอาจารย์ผู้สอน เช่น  พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) เป็นต้น  

๒) ฉลาดประยุกต์ หมายถึง  การประยุกต์ธรรมะแบบง่ายๆ โดยการใช้สื่ออุปกรณ์
ประกอบในการสอน ประยุกต์สถานการณ์ปัจจุบัน เป็นการปรับศาสตร์เข้าหาพระพุทธศาสนา       
คือ    ใช้พระพุทธศาสนาเป็นตัวตั้ง และน าศาสตร์สมัยใหม่มาอธิบายเสริมพระพุทธศาสนา เป็นการใช้
องค์ความรู้ในศาสตร์สมัยใหม่มาอธิบายสนับสนุนพระพุทธศาสนาให้ดูทันสมัยและมีเหตุผลเป็นที่
ยอมรับได้ง่ายข้ึน  เช่น พระมหาวุฒิชัย  วชิรเมธี  (ว.วชิรเมธี)  เป็นต้น 

๓) สนุกมีสาระ หมายถึง เป็นการสอนธรรมะผ่านกิจกรรม ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ธรรมะ
ผ่านกิจกรรม เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ท าให้เกิดความสนุกสนานในกิจกรรมแต่ได้
ข้อคิดธรรมะในการน าไปปฏิบัติ  เพราะพระสงฆ์ต้องท าหน้าเป็นครู ครูจะต้องสอนเรื่องที่ยากให้เป็นที่
ง่ายเช่น  จัดกิจกรรมกลุ่ม  เป็นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม  และการสานเสวนา เป็นต้น 

๔) ตลกคาเฟ่ หมายถึง การสอนธรรมะที่เน้นสนุกสนานเกินไป  อาจจะไม่เหมาะสมกับ
สมณะสารูป น าเรื่องตลกทางโลกมาสอนเป็นมุขตลกเกินงาม วิธีการนี้พระสงฆ์ไม่ควรน ามาเผยแผ่
เพราะท าให้เกิดการเสื่อมศรัทธาได้เป็นโลกวัชชะ คือ ชาวโลกติเตียน 

วิธีการเผยแผ่ธรรมแบบธรรมะโอดีจึงเน้น “ฉลาดประยุกต์  สนุกมีสาระ” เป็นการ
เสริมสร้างเพ่ือให้คนเกิดศรัทธาและปัญญาเพ่ือน าไปใช้ในการด าเนินชีวิต เพราะการฝึกฝนพัฒนาคน
นั้น จุดเริ่มต้นที่ส าคัญ คือ ต้องเริ่มจากการมีสัมมาทิฐิ คือ ความเห็นชอบ ซึ่งหมายถึง ความเชื่อใน
หลักการที่ถูกต้อง วิธีการเผยแผ่ธรรมของธรรมะโอดีมีความตระหนักเพ่ือให้คนเข้าใจธรรมะ          
จึงเริ่มต้นจาก “คมฺภีรญฺจ กถ   กตฺตา สามารถอธิบายเรื่องที่ยากให้เข้าใจง่าย” ถือว่าเป็นคุณสมบัติ
ส าคัญของพระวิทยากรธรรมะโอดี  หลักการสอนของธรรมะโอดียึดตามแนวทางของ Edutainment 
(Education+entertainment) ซึ่งเป็นการสอนความรู้ผสมผสานกับความสนุกสนานด้วยกิจกรรม 
จึงสามารถน ามาประยุกต์การสอนแบบธรรมะโอดี คือ Play and Learn เพลินธรรม หมายความว่า 
เรียนรู้ธรรมะด้วยความเพลิดเพลินธรรมสนุกสนาน มีกิจกรรมการมีส่วนร่วมเพื่อเป็นเครื่องมือที่น าไปสู่การ
หลักธรรมของพระพุทธเจ้า วิธีการฝึกอบรมของธรรมะโอดีสามารถแบ่งออกได้ ๔ วิธีการ คือ  

๑) วิธีการสอนแบบรรยาย      เพ่ือให้ความรู้ทั่วไปในธรรมะ 
๒) วิธีการสอนแบบกิจกรรมกลุ่ม เพ่ือให้เกิดทักษะการมีส่วนร่วม 
๓) วิธีการสอนแบบสานเสวนา เพ่ือให้การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
๔) วิธีการสอนแบบการประยุกต ์ เพ่ือให้น าไปปรับในชีวิตประจ าวัน 
วิธีการฝึกอบรมของธรรมะโอดีจึงเน้นการบรรยายกิจกรรมกลุ่มมากกว่าแสดงธรรมหรือ

เทศน์ เพราะการบรรยายสามารถเข้าถึงคนได้มากกว่าการเทศน์หรือแสดงพระธรรม ซึ่งการบรรยาย



 

๓๖๔ 

 

เป็นกระบวนการกลุ่มที่ทุกคน ทุกศาสนา สามารถร่วมกิจกรรมได้ โดยมีกิจกรรมเป็นตัวเชื่อมสัมพันธ์  
แต่การเทศน์นั้นเป็นรูปแบบที่ศักดิ์สิทธิ์มีขั้นตอนกระบวนการมากพอสมควร  ธรรมะโอดีจึงเลือก
รูปแบบการสอนแบบการเป็น“พระวิทยากรเป็นผู้บรรยายเป็นวิทยากรกระบวนการ”เพราะสามารถ
ท ากิจกรรมได้ เพื่อน าธรรมะเข้าสู่จิตใจของทุกคนในองคก์ร แต่การเทศน์ก็คือพ้ืนฐานของการบรรยาย  
ถ้าต้องการเป็นพระวิทยากรที่ประสบความส าเร็จต้องมีพ้ืนฐานการเทศน์เป็นอย่างดี เพราะการเทศน์ 
คือ การบอก แสดง แจกแจง เปิดเผย ท าให้มีความแจ่มแจ้งซึ่งธรรมเรียกว่า“ธรรมเทศนา” หรือ“การ
แสดงธรรม”ซึ่งธรรมะโอดีได้ใช้วิธีการอบรมแบบพระวิทยากรและการบรรยายแบบประยุกต์ด้วย
กิจกรรม เป็นการเน้นการเข้ากับยุคสมัยปัจจุบัน ซึ่งรักษารูปแบบเดิม แต่ได้ปรับปรุงวิธีการน าเสนอให้
เข้าใจง่าย ใช้ส านวนภาษาเป็นที่น่าสนใจ ประยุกต์เนื้อหาง่ายๆ เป็นที่น่าสนใจ ใช้แนวประยุกต์
ผสมผสานหลักธรรมที่มุ่งสู่ปัจจุบันทันโลกทันเหตุการณ์ ซึ่งรูปแบบการเผยแผ่ธรรมของธรรมะโอดี 
(Dhamma OD) คือ“การบรรยายประยุกต์แบบมีส่วนร่วมด้วยกิจกรรม เรียนรู้ธรรมะผ่าน
กิจกรรม”เป็นการอธิบายธรรมคล้ายกับการแสดงธรรมเพียงแต่เป็นการบรรยายธรรมะ ไม่มีการนะโม
เหมือนการแสดงธรรม การบรรยายธรรมของธรรมะโอดี มุ่งเผยแผ่ธรรมสู่องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน 
กลุ่มเป้าหมายเป็นคนวัยท างานและผู้บริหารในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการด้านการบริการเพ่ือนมนุษย์ 
เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน บริษัท องค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด สถานที่
ราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ การแสดงปฐมเทศนาคือธัมมจักกัปปวัตนสูตร      
คือการสื่อสารกับโลกเป็นครั้งแรกของพระพุทธเจ้า การสื่อสารนี้ท าให้พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นและ
ด าเนินไป พระพุทธเจ้าในฐานะนักนิเทศศาสตร์มีเทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ หรือเป็นพุทธ
ลีลาในการสอน ๔ การสอน การสื่อสารของพระพุทธเจ้ า มีองค์ประกอบที่เป็นคุณลักษณะ ๔  
ประการ  คือ 

๑) สันทัสสนา หมายถึงชี้แจงให้เห็นชัด คือจะสอนอะไร ก็ชี้แจงจ าแนกแยกแยะอธิบาย
และแสดงเหตุผลให้ชัดเจน จนผู้ฟังเข้าใจแจ่มแจ้ง เห็นจริงเห็นจัง  ดังจูงมือไปดูเห็นกับตาหรือเรียก
ง่ายๆ คือ แจ่มแจ้ง สรุปง่ายๆ คือ สันทัสสนา  แจ่มแจ้งเหมือนเห็นด้วยตา อย่าพูดในเรื่องที่ตัวเองก็
ไม่เข้าใจ  

๒) สมาทปนา หมายถึงชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติ  คือ  สิ่งใดควรปฏิบัติหรือหัดท า  
ก็แนะน าหรือบรรยายให้ซาบซึ้งในคุณค่ามองเห็นความส าคัญที่จะต้องฝึกฝนบ าเพ็ญจนใจยอมรับ  
การพูดที่ต้องท าให้ผู้ฟังเกิดศรัทธา  มีผลในทางเปลี่ยนเจตคติ  อยากลงมือท าหรือน าไปปฏิบัติ     
หรือเรียกง่าย ๆ คือ จูงใจ  สรุปง่ายๆ คือ สมาทปนา จูงใจเพื่อให้เกิดศรัทธา สอนเพื่อให้เกิดศรัทธา 

๓) สมุตเตชนา หมายถึงเร้าใจให้อาจหาญแกล้วกล้า  คือปลุกเร้าใจให้กระตือรือร้นเกิด
ความอุตสาหะ  มีก าลังใจแข็งขัน  มั่นใจที่จะท าให้ส าเร็จจงได้ สู้งาน ไม่หวั่นระย่อ  ไม่กลัวเหนื่อย   



 

๓๖๕ 

 

ไม่กลัวยาก  หรือเรียกง่ายๆ คือ แกล้วกล้า สรุปง่ายๆ คือ สมุตเตชนา สอนให้เกิดความแกล้วกล้า 
หาต้นแบบท่ีประสบความส าเร็จ 

๔) สัมปหังสนา หมายถึงปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริง คือ ฟังผู้พูดแล้วไม่เครียด        
มีความสุขสนุกในการฟัง คนพูดมีอารมณ์ขัน บ ารุงจิตให้แช่มชื่นเบิกบาน โดยชี้ให้เห็นผลดีหรือ
คุณประโยชน์ที่จะได้รับและทางท่ีจะก้าวหน้าบรรลุผลส าเร็จยิ่งขึ้นไป  ท าให้ผู้ฟังมีความหวังและร่าเริง
เบิกบานใจหรือเรียกง่ายๆ คือ ร่าเริง สรุปง่ายๆ คือสัมปหังสนา ร่าเริงบันเทิงใจ มีความสุข          
มีอารมณ์ขัน ถือว่าเป็นหลักการสื่อสารธรรมของพระพุทธเจ้า การเผยแผ่ธรรมแบบธรรมะโอดีใช้
หลักการสื่อสารเพ่ือให้การเผยแผ่ธรรมประสบความส าเร็จ และปัจจัยด้านองค์ประกอบการสื่อสาร
ตามหลักของเบอร์โล คือ SMCR ซึ่งเป็นวิธีการสื่อสารธรรมของธรรมะโอดีตามแนวทางวิทยากร
สมัยใหม่และพระพุทธศาสนา เป็นปัจจัยที่ท าให้ประสบความส าเร็จในเบื้องต้นของการเผยแผ่ธรรมซึ่ง
ประกอบด้วย ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่  ๔.๔  แสดงปัจจัยท าให้ประสบผลส าเร็จ 
 

สรุปวิธีการสอนของธรรมะโอดีมุ่งเน้นสู่ “ฉลาดประยุกต์  สนุกมีสาระ” สอนเพ่ือให้
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้จริงๆ เป็นการปรับศาสตร์เข้าหาพระพุทธศาสนา ซึ่งหมายถึงใช้
พระพุทธศาสนาเป็นตัวตั้ง และน าศาสตร์สมัยใหม่มาอธิบายเสริมพระพุทธศาสนา เป็นการใช้องค์
ความรู้ในศาสตร์สมัยใหม่มาอธิบายสนับสนุนพระพุทธศาสนาให้ดูทันสมัยและมีเหตุผลเป็นที่ ยอมรับ

ปัจจัยท่ีท าให้ประสบผลส าเร็จ 

การสื่อสาร ธรรมะแบบโอดี 

ผูส้ง่สาร 
(Source) 

-ทุ่มเทเสียสละ 
-มีอุดมการณ ์
-มีความสามารถ 
-มีบุคลิกภาพด ี
-มีความรู ้
-มีความช านาญ 
-มีทักษะ 
 
 

สาร 
(Message) 

-เหมาะสม 
-ถูกต้อง 
-ชัดเจน 
-เนื้อหาเข้าใจง่าย 
-เรียงล าดับด ี
-ทันสมัย 
-สื่อประกอบ 

ช่องสาร 
(Chanel) 

-หนังสือ 
-เว็บไซต ์
-กิจกรรมกลุ่ม 
-การบรรยาย 
-การมีส่วนร่วม 
-งานเขียน 
-เอกสารประกอบ 

ผูร้บัสาร 
(Receiver) 

-เพลิดเพลินธรรม 
-สนุกและพงึพอใจ 
-ร่วมกิจกรรม 
-ตั้งใจฟังเรียนรู ้
-น าไปปฏบิัต ิ
-เคารพ-ให้ก าลังใจ 
-สนับสนนุส่งเสริม 



 

๓๖๖ 

 

ได้ง่ายขึ้นโดยใช้วิธีการสอนต่างๆ เช่น วิธีการสอนแบบการบรรยาย วิธีการสอนแบบกิจกรรมกลุ่ม    
วิธีการสอนแบบสานเสวนาและวิธีการสอนแบบการประยุกต์ 

ดังนั้น วิธีการสอนของธรรมะโอดีใช้หลักการสื่อสารธรรมะตามหลักพระพุทธศาสนาเถร
วาท เรียกว่า ทฤษฎีสี่ ส. ซ่ึงสามารถสรุปให้จ าง่าย คือ แจ่มแจ้ง จูงใจ แกล้วกล้า ร่าเริง หรือ  ชี้ให้เห็น
ชัด  ชวนให้ปฏิบัติ  เร้าให้กล้า  ปลุกให้ร่าเริง และใช้หลักการสื่อธรรมะตามวิทยาการศาสตร์สมัยใหม่
ของเบอร์โล คือ SMCR หมายถึง ผู้ส่งสาร สาร ช่องสาร ผู้รับสาร ท าให้เกิดความสอดคล้องกันตาม
แนวทางพระพุทธศาสนาและแนวทางตะวันตก 

 

๔.๑.๗  เครื่องมือการฝึกอบรมธรรมะโอดี 
 

การฝึกอบรมแบบธรรมะโอดีมีเครื่องมือเพ่ือช่วยให้การอบรมเกิดความน่าสนใจ
เป็นเทคนิคการถ่ายทอดน าเสนอของธรรมะโอดี เช่น เกม กิจกรรม การมีส่วนร่วม บทเพลง ละคร
เพ่ือให้เกิดความน่าสนใจสามารถแบ่งออกเป็น  ๒๕  เครื่องมือ  คือ  

๑) การใช้น้ าเสียง ธรรมะโอดีใช้น้ าเสียงพระวิทยากรเป็นตัวควบคุมผู้เข้าอบรม 
เพราะกระบวนการเป็นกิจกรรมจะต้องเร้าใจ พระวิทยากรต้องใช้ไมโครโฟนคุณภาพสูงยี่ห้อ Shure 
เป็นไมโครโฟนส่วนตัวที่ใช้เฉพาะการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดีเท่านั้น เพราะเสียงดีมาก สามารถ
ควบคุมคนฟังได้เป็นอย่างดี     

๒) การเคลื่อนไหวร่างกาย ธรรมะโอดีมีการเคลื่อนไหวร่างกายของพระวิทยากร 
โดยพระวิทยากรไม่ได้นั่งอยู่กับที่เท่านั้น จะต้องมีการเดินเพ่ือท าให้เกิดความน่าสนใจ ลดช่องว่าง
ระหว่างผู้เข้าอบรมกับพระวิทยากร แต่ก็ค านึงถึงสมณะสารูปไม่เคลื่อนไหวร่างกายมากเกินไป 
พอเหมาะพอควร 

๓) เล่าเรื่องให้เห็นภาพ  ธรรมะโอดีจะมีการเล่าเรื่องให้เห็นภาพแบบการใช้สื่อ
ประกอบการเล่าเรื่อง  เพราะภาพหนึ่งภาพมีค่ามากกว่าค าพูดหนึ่งพันค า  การเล่าเรื่องให้เห็นภาพที่ดี
ที่สุด คือ มีภาพประกอบการบรรยาย ท าให้ได้รับความสนใจจากผู้เข้าอบรมเป็นอย่างดียิ่ง  

๔) สร้างความเป็นกันเอง ธรรมะโอดีใช้วิธีการสร้างความเป็นกันเองกับผู้เข้า
อบรม ด้วยการทักทายให้เกิดรอยยิ้ม ให้ตัวแทนของผู้เข้าอบรมออกมาแสดงบทบาทสมมติเพ่ือการมี
ส่วนร่วมในการเรียนรู้ร่วมกัน เพราะเมื่อไหร่ที่สามารถเปิดใจผู้ เข้าอบรมได้ ก็สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์การอบรม 

๕) ยกย่องและให้เกียรติ ธรรมะโอดีใช้วิธีการยกย่องและให้เกียรติผู้เข้าอบรม 
เพราะการยกย่องชื่นชมน ามาซึ่งความรักต่อกัน ธรรมะโอดีจึงระวังมากในเรื่องของการต าหนิผู้เข้า
อบรม ยกย่องชื่นชมให้เกียรติองค์กรของเขาฉะนั้นวิธีการนี้เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถสร้างบรรยากาศดีๆ  



 

๓๖๗ 

 

๖) อารมณ์ขัน  ธรรมะโอดีใช้อารมณ์มากพอสมควร เพราะเป็นวิธีการละลาย
พฤติกรรมผู้เข้าอบรม แต่ต้องระวังเพราะอารมณ์ขัน กับ การเล่นตลกคาเฟ่ มีความแตกต่างกัน 
ธรรมะโอดีจึงมีการระมัดระวังในเรื่องของจรรยาเป็นอย่างยิ่ง ผู้เข้าอบรมต้องเกิดศรัทธาต่อพระ
วิทยากรธรรมะโอดี 

๗) ใช้การแต่งเวทีเข้าช่วย ธรรมะโอดีได้ประสานงานกับองค์กรที่จัดในการ
ฝึกอบรมว่า บรรยากาศห้องประชุมก็มีส่วนส าคัญ โดยมีการปูผ้าสีขาวเต็มห้องประชุม เพราะผ้าสีขาว
ตามหลักจิตวิทยาสามารถบ าบัดจิตคนได้จากร้อนก็เย็น รอบๆห้องประชุมมีภาพธรรมชาติหรือผีเสื้อ
เพ่ือสร้างบรรยากาศต่อการฝึกอบรม  

๘) แจกเอกสารประกอบบรรยาย  ธรรมะโอดีไม่มีการแจกเอกสารก่อนล่วงหน้า 
แต่จะมีการแจกเป็นช่วงกิจกรรม ส่วนหนังสือคู่มือการอบรมจะแจกช่วงสุดท้ายของการอบรม รับจาก
พระวิทยากรพร้อมลายเซ็นว่าผ่านการอบรมแบบธรรมะโอดีเรียบร้อยเพราะหนังสือเป็นสิ่งที่มีคุณค่า
มาก 

๙) การใช้ค าถาม ธรรมะโอดีใช้วิธีการใช้ค าถามเข้าช่วย เช่น จะถามคนที่นั่งตัว
ไม่ตรง ท าให้การตื่นตัวตลอดเวลา  เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมในการอบรม เป็นค าถามง่ายๆ เป็น
ค าถามปลายเปิด สามารถตอบมุมมองใดก็ถูกต้อง ท าให้การอบรมเกิดชีวิตและชีวา        

๑๐) แบบทดสอบ ธรรมะโอดีใช้แบบทดสอบเข้าช่วยการอบรม เป็นการทดสอบ
ตนเอง กลับมาพิจารณาตนเอง ท าให้มีส่วนร่วมในการฝึกอบรม อาจจะเป็นการวิเคราะห์ตนเองในการ
ใช้ชีวิตหรือ การท างานกับเพื่อนร่วมงาน  แบบทดสอบถือว่าเป็นเครื่องมือการอบรมที่มีความส าคัญ 

๑๑) การแข่งขัน  ธรรมะโอดีใช้วิธีการแข่งขันการท างานความดี สร้างสรรค์
ผลงานของกลุ่ม เช่น แสดงละครพฤติกรรมการบริการ แสดงละครศีล ๕ โดยให้แต่ละกลุ่มได้ออกแบบ
การแสดงของกลุ่มตนเอง เพ่ือน าเสนอต่อที่เพ่ือนๆที่เข้ารับการอบรม      

๑๒) ยกค าพูดคนอ่ืนมากล่าว  ธรรมะโอดีใช้วิธีการยกค าพูดของครูบาอาจารย์
นักปราชญ์ที่เป็นที่ยอมรับในทางพระพุทธศาสนาตั้งแต่พระพุทธเจ้า ผู้เป็นพระบรมครูของมนุษย์และ
เทวดาทั้งหลายและปราชญ์ทางศาสนาเช่น พระพรหมคุณาภรณ์ (ปอ.ปยุตฺโต) เพ่ือสร้างความ
น่าเชื่อถือ 

๑๓) กฎแห่งสาม  ธรรมะโอดีใช้วิธีการสอนแบบง่ายๆ เพ่ือสื่อธรรมะให้เข้าใจ
ง่ายๆ เช่น กายอ่อนน้อม วาจาอ่อนโยน จิตใจอ่อนหวาน เป็นการผูกค าเพ่ือการสอนเรื่อง อปจายนมัย 
บุญส าเร็จด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน ใช้ค าพูดง่ายๆ เพ่ือเข้าถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา       
เริ่มจากง่ายไปยาก  

๑๔) ใช้กิจกรรมเข้าช่วย ธรรมะโอดีใช้กิจกรรมช่วยในการเรียนรู้ธรรมะ ถือว่า
เป็นจุดเด่นของธรรมะโอดี เพราะกิจกรรมสามารถท าให้เข้าใจง่ายสามารถบูรณาการธรรมะสอดแทรก



 

๓๖๘ 

 

เข้าไปกิจกรรมได้มากมาย เพราะกิจกรรมทุกคนที่เข้าอบรมสามารถมีส่วนร่วมในการเรียนรู้  กิจกรรม
จึงเป็นหัวใจหลักของการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี 

๑๕) ใช้การน าเสนอหลายคน  ธรรมะโอดีใช้วิธีการน าเสนอหลายคน โดยให้ผู้
เข้าอบรมมีส่วนร่วมในการน าเสนอผลงานกลุ่มที่ทุกคนคิดร่วมกัน ให้มาน าเสนอเพ่ือการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการฝึกอบรม ถือว่า เป็นการน าเสนอหลายคน เป็นการสื่อสารเป็นสองทาง   

๑๖) เปลี่ยนวิธีน าเสนอ  ธรรมะโอดีเปลี่ยนน าเสนอทุกช่วงการอบรม เช่น การ
นั่งเป็นวงกลม  การยืนจับมือกันวงกลม ดูสื่อ ให้เขียน  เพราะถ้ามีการน าเสนอวิธีเดียวจะท าให้ผู้เข้า
อบรมเบื่อ ไม่สนใจใจที่จะเรียนรู้  การเปลี่ยนวิธีการน าเสนอจึงเป็นสิ่งจ าเป็นมากของการน าเสนอของ
ธรรมะโอด ี

๑๗) เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม ธรรมะโอดีใช้วิธีการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม 
ในช่วงเวลาท างานกลุ่ม ให้โอกาสแต่ละกลุ่มหาสถานที่ผ่อนคลายในการท างานกลุ่มของตนเอง ท าให้
เกิดความสนุกสนานเพราะเปลี่ยนสถานที่ ความคิดก็เปลี่ยนแปลง 

๑๘) ค าหรือวลีที่จ าง่าย  ธรรมะโอดีใช้ค าพูดง่าย ๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการสอน 
เช่น “ท าให้คนรอบข้างมีความสุข” และ “ขอให้เบิกบานกับการรับใช้เพ่ือนมนุษย์” ซึ่งเป็นประโยคที่
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้เพราะสอดแทรกไปด้วยธรรมะของพระพุทธเจ้า 

๑๙) การพูดซ้ า ธรรมะโอดีใช้วิธีการพูดแบบซ้ าๆ ในประโยคและเรื่องราวที่มี
ความส าคัญเพ่ือให้เตือนสติผู้เข้าอบรม ทุกครั้งก่อนเริ่มกิจกรรมจะสู่ภาคสงบ ให้กลับมาดูจิตของ
ตนเองให้รู้ ตื่นและเบิกบานด้วยธรรม ฉะนั้น การเน้นย้ าจึงเป็นสิ่งที่มีความส าคัญ  

๒๐) พักช่วงการน าเสนอ ธรรมะโอดีมีช่วงการพักการน าเสนอ ถ้าอยู่ในช่วง
กิจกรรมก็ให้ผู้เข้าอบรมได้แบ่งปันเรื่องราวต่างๆ ด้วยการผ่อนคลาย  ถือว่าเป็นการพักผ่อนอย่างหนึ่ง  
การพักเบรคนั้นจะพักเป็นช่วงการอบรมประมาณ ๑๕ นาที เพ่ือให้ท าภารกิจส่วนตัวและเบรคน้ าชา 

๒๑) ใช้สื่อแสดงภาพ ธรรมะโอดีใช้สื่อแสดงภาพเป็นส่วนมากเพ่ือให้ผู้เข้าอบรม
ได้เห็นภาพชัดเจนในเรื่องที่สอน เพราะภาพย่อมสื่อให้เข้าใจง่ายในเรื่องนั้นๆ   การสื่อสารธรรมในยุค
นี้ธรรมะโอดีจึงใช้สื่อประกอบการบรรยายของธรรมะโอดี 

๒๒) ใช้สื่อความเคลื่อนไหว ธรรมะโอดีใช้สื่อเคลื่อนไหว เป็นสื่อโฆษณา       
สื่อสมัยใหม่เพ่ือประกอบการบรรยาย เพราะสื่อการสอนคือ ตัวสรุปของการกิจกรรมนั้นๆ เพ่ือความ
เข้าใจง่ายในการสื่อสารธรรม เป็นสื่อแบบธรรมาธิษฐาน คือ มีตัวอย่างประกอบในการสื่อสารธรรม 

๒๓) ใช้สื่อเพลงประกอบ ธรรมะโอดีใช้สื่อเพลงและดนตรีประกอบการอบรม 
เป็นเพลงธรรมะเพ่ือการผ่อนคลาย และดนตรีบรรยายเพ่ือประกอบการฝึกอบรม  ดนตรีบรรยายหรือ
เพลงเป็นการประยุกต์เพ่ือให้ทันสมัย 



 

๓๖๙ 

 

๒๔) ใช้ความสงบนิ่ง ธรรมะโอดีใช้กระบวนการอบรมแบบความสงบนิ่ง      
สร้างสันติภาพภายในใจของเข้ารับการฝึกอบรม เป็นการบริหารจิตเจริญปัญญาในการพัฒนาตนเอง
เริ่มจากการพัฒนาสติ  ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญในการกลับมาพัฒนาดูภายในใจของตนเอง 

๒๕) ศิลปะการใช้อารมณ์ขัน ธรรมะโอดีใช้อารมณ์ขันเป็นเครื่องมือในการ
ฝึกอบรม เพราะธรรมชาติของคนไทยชอบสนุกสนาน ชอบการมีอารมณ์ขัน  อารมณ์ขันจึงเป็นศิลปะ
ของการถ่ายทอด อารมณ์ขันจึงเป็นช่วยให้การสอนธรรมะบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

สรุป ๒๕ ประเด็นนี้ถือว่าเครื่องมือของการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี เพ่ือน าไปสู่
ความส าเร็จของการฝึกอบรมสร้างบรรยากาศของการฝึกอบรมถือว่าเป็นเครื่องส าคัญของธรรมะโอดีที่
ประยุกต์ใช้แล้วเกิดความส าเร็จเป็นอย่างดียิ่ง 

 

๔.๑.๘ เป้าหมายการฝึกอบรมธรรมะโอดี 
 

เป้าหมายการฝึกอบรมของธรรมะโอดีม่งสู่ความเป็น Happy  Life หมายถึงชีวิตที่มี
ความสุข เพ่ือการเสริมสร้างองค์กรสันติสุข เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต การท างานและครอบครัว  
เป็นการประยุกต์ธรรมะเข้าสู่องค์กรยุคใหม่ เป็นการน าธรรมะออกไปช่วยเหลือสังคม และเป็นการ
พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรมชั้นน า หมายถึง น าธรรมะไปปรับประยุกต์ใช้ในการท างาน      
ให้เป็นองค์กรแห่งชีวิต  เป็นองค์กรแห่งความรัก เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เป็นองค์กรแห่งการ
สื่อสาร   เป็นองค์กรแห่งศีลห้า  และเป็นองค์กรแห่งสันติสุข  โดยมุ่งสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม  ค าว่า 
องค์กรคุณธรรม  หมายถึง ผู้บริหารและบุคลากรน าธรรมะไปประยุกต์ใช้ในการท างานอย่างมี
ความสุข  โดยยึดแนวทางองค์กรศีล ๕ เป็นพื้นฐาน   

เป้าหมายการสอนของธรรมะโอดีเป็นการพัฒนาบุคลากรเพ่ือองค์กรแห่งความสุข     
เป็นองค์กร Living organization องค์กรที่มีชีวิต  คือ เป็นองค์กรที่มีท างานมีความสุข Loving 
organization องค์กรแห่งความรัก คือ เป็นองค์กรแห่งการให้อภัย Learning organization 
องค์กรแห่งการเรียนรู้ คือ เป็นองค์กรแห่งการพัฒนาตนเอง Linking organization องค์กรแห่ง
การสื่อสารเชื่อมโยง คือ เป็นองค์กรแห่งการสื่อสารแนวพุทธศาสนาเสริมสร้างองค์กรสันติสุข       
คือ จริง  ไพเราะ  เหมาะกาล  ประสานสามัคคี  มีประโยชน์  และประกอบด้วยเมตตา  และ
เป้าหมายหลัก คือ เพื่อการเสริมสร้างองค์กรสันติสุข พระนักเผยแผ่ธรรมที่ท างานเพ่ือสังคมต้อง
อาศัยกรรมฐานประคองจิตรักษาใจตนเองไม่ให้จมไปกับปัญหาชาวบ้าน ตามหลักการที่ว่า “ลีเน 
จิตฺตมฺหิ  ปคฺคาโห เม่ือใจตก ให้ยกใจ อุทฺธตสฺมึ  วินิคฺตโห เม่ือใจลอยลม ให้ข่มใจ” เพราะถ้าพระ
นักเผยแผ่พระมีกรรมฐานรักษาใจ ก็ไม่ต่างจากนักสังคมสงเคราะห์ทั่วไป จึงมีค ากล่าวว่า “ในการช่วย
คนตกน้ า  เราไม่จ าเป็นต้องโดดลงไปในน้ าเสมอไป เพราะถ้าโดดลงไป  เราอาจถูกรัดจนจมน้ าตายไป
ทั้งคู่ก็ได้ ทางที่ดี เราควรปักหลักอยู่ริมตลิ่ง แล้วยื่นกิ่งไม้ให้คนตกน้ าใช้พยุงตัวเองข้ึนมาก็ได้” 



 

๓๗๐ 

 

A 

ตัวเรา 

C 

การท างาน 
องค์กร 

B 

ครอบครัว 

เป้าหมายของการสอนของธรรมะโอดีเป็นการลดความขัดแย้งในการท างานร่วมกัน 
สร้างสัมพันธภาพที่ดี ด้วยการใช้สันติวิธีในการท างานร่วมกันมีความสุขในการท างาน รู้จักบทบาท
ตนเอง  มีจิตใต้ส านึกที่ดี สามารถน าคุณธรรมจริยธรรม ศีล ๕ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือใช้ใน
การด าเนินชีวิต  สามารถปรับสมดุลงานสมดุลชีวิต  มีศิลปะการเป็นผู้น า เป็นผู้บริหารที่ดีโดยใช้หลัก
ธรรมาธิปไตย คิดเชิงบวก มีความอ่อนน้อม ให้อภัยซึ่งกันและกัน ยอมรับ เคารพ ให้เกียรติ อดทนใน
ความแตกต่างของเพ่ือนร่วมงาน  มีความกตัญญูต่อองค์กร มีการสื่อสารที่ดี มีพฤติกรรมบริการด้วยใจ 
ลดการร้องเรียน ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กรโดยการเป็นข้าราชการที่ดี  มีการพัฒนาด้านอารมณ์ EQ 
ลดอัตตาตัวตน ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน สามารถท างานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างมีความสุข 
และมีพลังในการท างาน มีทัศนคติที่ดีต่องาน ผู้บริหาร หัวหน้างาน เพ่ือนร่วมงาน ผู้มาใช้บริการ 
พร้อมทั้งมีความสามัคคีในองค์กร เป็นองค์กรที่ดีความสุข 

สรุปเป้าหมายการสอนของธรรมะโอดี คือเพื่อมุ่ง  Happy  Life  ของผู้เข้าอบรมโดย
ชีวิตมีความสุข   ครอบครัวมีความสุข  การท างานมีความสุข  น าไปสู่องค์กรสันติสุข ถือว่าเป็น
สามเหลี่ยมแห่งความสุขของชีวิต  โดยสามารถอธิบายตามหลัก A B C สามารถขยายความได้ดังนี้คือ 
A  คือ ตัวเรา ซึ่งหมายถึงผู้เข้ารับการฝึกอบรม  B คือ ครอบครัว  หมายถึงครอบครัวเป็นสิ่งส าคัญใน
การด าเนินชีวิต รวมไปถึง พ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย สามี ภรรยา พ่ีน้อง ลูก  พ่อแม่ฝั่งสามี พ่อแม่ฝั่งภรรยา   
และ C  คือ เรื่องการท างานในองค์กร  หมายถึง เพ่ือนร่วมงาน หัวหน้างาน องค์กร ล้วนแต่มี
ความส าคัญทั้งนั้น ซึ่ง  A B C จะต้องมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน  เป้าหมายของธรรมะโอดีจะต้อง
ท าให้ A B C  เกิดสามเหลี่ยมแห่งความสุข สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข ด้วยการสร้างสมดุลทั้ง
เรื่องชีวิตส่วนตัว  เรื่องครอบครัวและเรื่องการท างาน  ซึ่งประกอบด้วย  ดังนี้ 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่  ๔.๒๐  แสดงรูปสามเหลี่ยมแห่งความสมดุลชีวิต  A B C 
 



 

๓๗๑ 

 

๔.๑.๙ หลักสูตรการฝึกอบรมธรรมะโอดี 
 

หลักสูตรการฝึกอบรมเป็นหัวข้อวิชา เนื้อหาสาระ วิธีการ กิจกรรม จัดให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านความรู้ ทักษะ และทัศนคติไปในทิศทางที่ได้ตั้ง
วัตถุประสงค์ไว้ โดยมีองค์ประกอบของหลักสูตรการฝึกอบรม คือ หัวข้อวิชา วัตถุประสงค์วิชา 
ประเด็นส าคัญของวิชา เทคนิคและวิธีการฝึกอบรม ระยะเวลาของวิชา วิทยากรในแต่ ละวิชา 
ก าหนดการฝึกอบรมซึ่งการอบรมแบบธรรมะโอดี  มีหลักสูตรการฝึกอบรม  ๘  หลักสูตร   คือ  

๑) หลักสูตร  ชีวิตเบิกบาน การท างานเป็นสุข  (หลักสูตรหลักของธรรมะโอดี) 
๒) หลักสูตร  การสื่อสารอย่างสันติสุข 
๓) หลักสูตร  เยียวยาด้วยหัวใจแห่งความรัก 
๔) หลักสูตร  วิทยากรนักพูดมืออาชีพ 
๕) หลักสูตร  การเผชิญความตายอย่างสงบ 
๖) หลักสูตร  พุทธวิธีการบริหารคน (บริหารคน ก่อน บริหารงาน)  
๗) หลักสูตร  พฤติกรรมการบริการด้วยหัวใจ 
๘) หลักสูตร  การจัดการความขัดแย้งเชิงพุทธ  
ซึ่งแต่ละหลักสูตรก็มีความแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่ว่าองค์กรต้องการหลักสูตรใดในการ

พัฒนาฝึกอบรมแตห่ลักสูตรที่ได้รับความนิยมมากที่สุดจากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน  คือ หลักสูตร  
“ชีวิตเบิกบาน การท างานเป็นสุข” ถือว่าเป็นหลักสูตรแรกและหลักสูตรที่ดีที่สุดของธรรมะโอดี เป็น
หลักสูตรที่มีการพัฒนาการด้วยการลองผิดลองถูกมาตามล าดับ   เป็นหลักสูตรในการเสริมสร้าง
องค์กรสันติสุข จัดการความขัดแย้งในองค์กร สร้างสัมพันธภาพในการอยู่ร่วมกัน  เกิดผลจริงเมื่อได้
อบรมเต็มกระบวนการของหลักสูตรนี้ เป็นหลักสูตรที่พัฒนาองค์กรด้วยพุทธบูรณาการวิทยาการ
สมัยใหม่ เน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการท างานให้มีความสุข ลักษณะที่ “งานได้ผล คนเป็นสุข  
หรือ  คนส าราญ งานส าเร็จ” เป็นการจัดการความขัดแย้งเชิงพุทธเพ่ือรักษาสัมพันธภาพในองค์กร
เป็นการเสริมสร้างองค์กรสันติสุข  เป็นหลักสูตรระยะเวลา ๑ วันเต็ม และ หลักสูตร ๑ คืน ๒ วัน    
ซึ่งมีเทคนิคการน าเสนอเป็นกิจกรรม เรียนรู้ธรรมะผ่านกิจกรรม เน้นการประยุกต์ หมายถึงการปรับ
ใช้ประโยชน์ ใช้“วิธีปรับศาสตร์เข้าหาพระพุทธศาสนา” เป็นการใช้พระพุทธศาสนาเป็นตัวตั้ง     
และน าศาสตร์สมัยใหม่มาอธิบายเสริมพระพุทธศาสนา เพ่ือสนับสนุนพระพุทธศาสนาให้ดูทันสมัยและ
มีเหตุผลเป็นที่ยอมรับได้ง่ายขึ้น  ท าให้ธรรมะโอดีเป็นที่ยอมรับและได้รับความสนใจจากองค์กรต่างๆ 
เป็นอย่างดี  จากการประเมินผลเบื้องต้นมีองค์กรอบรมบุคลากร ๔ ปีต่อเนื่อง  โดยใช้พระวิทยากร
ของธรรมะโอดีเป็นผู้จัดกระบวนการฝึกอบรม 

 
 



 

๓๗๒ 

 

๓.๑.๙.๑ โครงการพัฒนาการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี 
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรเพื่อเสริมสร้างองค์กรแห่งสันติสุข 

หลักสูตร ชีวิตเบิกบาน  การท างานเป็นสุข ขับเคลื่อนภายใต้ค่านิยมองค์กร MOPH 
Dhamma   OD   Happy   Life   

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันภาพลักษณ์ของคนท่ีท างานด้านสาธารณสุขปรากฏบนสื่อออนไลน์ที่เป็นภาพลบ

ในการให้บริการประชาชนซึ่งเกิดขึ้นอย่างบ่อยครั้ง จนท าให้คนสาธารณสุขจ านวนมาก “เกิดความ
ท้อแท้  เครียด  เหนื่อย เสียความรู้สึก ประชดสังคมผ่านสื่อออนไลน์ ท างานภายใต้แรงกดดัน 
หมดศรัทธาในวิชาชีพ ไม่มีพลังในการท างาน ไม่มีความสุขในการท างานเพื่อเพื่อนมนุษย์องค์กร
และสังคม”  ซึ่งเกิดมาจากหลากหลายปัจจัย แบ่งออก ๒ ปัจจัย คือ ปัจจัยภายนอก คือ ระบบ
โครงสร้างของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งคนท างานในองค์กรไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างได้ 
เพราะเกี่ยวข้องกับระบบโครงสร้าง เช่น ความไม่เพียงพอของบุคลากร ความไม่เพียงพอของอุปกรณ์
การบริการต่อจ านวนผู้ป่วยที่มีมากขึ้น ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและการให้บริการที่ล่าช้า  ขาดคุณภาพ 
ใช้วาจาแข็งกร้าวมากกว่าความนุ่มนวล เกิดการร้องเรียนฟ้องร้อง น ามาสู่ความทุกข์และส่งผลต่อ
ภาพลักษณ์ขององค์กร  ส่วนปัจจัยภายใน คือ ตัวบุคลากรขององค์กรที่ขาดการพัฒนาภายในจิตใจ
อย่างสม่ าเสมอ ความขัดแย้งที่เกิดภายในองค์กรขาดการเชื่อมโยงสื่อสารกันด้วยความรัก  ชีวิต
ครอบครัวที่ขาดความสมดุลเพราะภาระงานเยอะมีความสุดโต่งไม่เดินทางสายกลาง ขาดเครื่องมือใน
การบริหารจัดการชีวิต คือ ธรรมะที่เหมาะสมกับวิชาชีพของคนท างานด้านสาธารณสุข ปัจจัยภายใน
ส าคัญมากเพ่ือให้รู้จักตนเองก่อนเข้าใจคนอ่ืน  เพราะถ้า “เรารู้จักตนเอง เราจะรู้จักคนทั้งโลก” 
ปัจจัยภายในเป็นปัจจัยที่ต้องเยียวยาพัฒนาส่งเสริมให้ดีขึ้น ด้วยการเริ่มจากบุคลากรทุกคนของ
องค์กร ท าอย่างไรคนในองค์กรจะเกิดความสุขในการท างานแบบยั่งยืน 

จึงมีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ของกระทรวงสาธารณสุข         
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ เกิดค าว่า“องค์กรคุณธรรม”หมายถึง องค์กรของสาธารณสุขที่ใช้หลักคุณธรรม
จริยธรรมน าไปสู่การปฏิบัติการบริหารงานภายในองค์กร เพ่ือให้เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติพฤติกรรม
องค์กรและสร้างสัมพันธภาพในองค์กรให้เป็นวิถีปฏิบัติและวิถีชีวิต โดยมีเป้าหมายหลักคือ “ความสุข
ของคนในองค์กร” ซึ่งเป็นตัวชี้วัดองค์กร กระทรวงสาธารณสุขจึงใช้เครื่องมือวัดความสุขบุคลากร 
(HAPPINOMETER) ผลการประเมินบางองค์กรขาดความสุขในการท างานและคุณภาพชีวิต สอดคล้อง
กับนักวิจัยของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ใช้เวลา ๗๕ ปีกว่าจะค้นพบค าตอบว่า “ชีวิตที่ดีที่มีความสุข
สร้างข้ึนจากสัมพันธภาพที่ดี”เพราะชีวิตไม่มีเวลาไปทะเลาะหรือขัดแย้งกับใคร มีแต่เวลาแห่งความ
รักความเข้าใจ เพราะ “โลกใบนี้ต้องการความรักมากกว่าความเจ็บปวด”  กระทรวงสาธารณสุขจึง



 

๓๗๓ 

 

มียุทธศาสตร์มุ่งเน้นการพัฒนาหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นองค์กรคุณธรรม เพ่ือให้
ประชาชนได้รับประโยชน์จากการบริการที่มีคุณภาพ บุคลากรมีความสุขในการท างาน สร้างธรรมาภิ
บาลเป็นบรรทัดฐานของสังคมในเรื่องของการเป็นผู้ให้บริการสุขภาพด้วยความรู้คู่คุณธรรม น้อมน า
แนวปฏิบัติปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการเดินทางสายกลาง มีความสมดุลพอดี รู้จักพอประมาณ 
มีเหตุผลสร้างระบบภูมิคุ้มกันภายในจิตใจ  รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีคุณธรรมจริยธรรม พัฒนา
ค่านิยมของบุคลากรสาธารณสุขตาม MOPH เป็นกิจกรรมพัฒนาคนในองค์กรให้เกิด “M= ฝึกฝน
พัฒนาตนเป็นแบบอย่าง รู้จักควบคุมตนเอง O= สร้างนวัตกรรมใหม่ๆให้เกิดผลต่อสุขภาพ 
พัฒนาตนเองต่อเนื่อง  P= ประชาชนเป็นศูนย์กลางการบริการ บริการคืองานบุญ  H= มีความ
อ่อนน้อม รับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืน ยอมรับความแตกต่าง จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี 
ใช้ความนุ่มนวลมากกว่าความรุนแรง”  

ด้วยเหตุนี้ พระวิทยากรDhamma OD Happy Life  ในฐานะวิทยากร Knowledge 
Facilitator ซึ่งท างานเผยแผ่ธรรมะสู่องค์กรด้านความสุขมากกว่า ๑๐ ปี มีงานวิจัยระดับปริญญาโท
รองรับรูปแบบการฝึกแบบธรรมะโอดีเพ่ือเสริมสร้างองค์กรสันติสุข จึงเกิดนวัตกรรมการเรียนรู้ พัฒนา
องค์กรผ่านกิจกรรมซึ่งเหมาะกับคนสาธารณสุขในยุค ๔.๐  เห็นความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรใน
องค์กรให้เกิดผล ๔ ด้านตามแนวทางพระพุทธศาสนา คือ “พัฒนากาย พัฒนาพฤติกรรม  พัฒนา
จิตใจ และพัฒนาปัญญา”  จึงได้ท า โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรเพื่อเสริมสร้างองค์กร
แห่งสันติสุข หลักสูตร ชีวิตเบิกบาน  การท างานเป็นสุข ขับเคลื่อนภายใต้ค่านิยมองค์กร MOPH  
ในองค์กรสังกัดกระทรวงสาธารณสุขขึ้น ถือว่าเป็นเครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมให้
เกิดผลส าเร็จอย่างดียิ่งตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข  เพ่ือความสุขของคนในองค์กร 
พัฒนาเป็นองค์กรที่มีชีวิตมีความสุขในการท างาน  องค์กรแห่งความรักมีความเบิกบานกับการรับใช้
เพ่ือนมนุษย์  องค์กรแห่งการเรียนรู้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ   องค์กร
แห่งการสื่อสารเชื่อมโยงมีการสื่อสารเปี่ยมด้วยกรุณา  และองค์กรแห่งการบริการ มีหัวใจการบริการ 
เคารพศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ มีค่านิยมในใจว่าบริการคืองานบุญ รู้ตื่นและเบิกบาน 

  ดังนั้น องค์กรจะขับเคลื่อนได้ยากมาก ถ้าเราไม่สามารถรวมใจของคนในองค์กรให้เกิด
ความสามัคคี จึงเป็นความท้าทายของท่านผู้บริหารองค์กร และคณะกรรมการขับเคลื่อนองค์กรว่า ท า
อย่างไรจะสามารถขับเคลื่อนองค์กรไปด้วยกัน จากความรักความสามัคคีของทุกคนในองค์กร 
ขับเคลื่อนจากภายในจิตใจของทุกคน เพราะ “พัฒนาอะไรก็ติดถ้าจิตไม่พัฒนา”  ธรรมะโอดีจึงเป็น
เครื่องมือหนึ่งที่ส าคัญในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน เพ่ือตอบโจทย์แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔  ต่อไป  
 
 



 

๓๗๔ 

 

๒.วัตถุประสงค์ 
๑.เพ่ือลดและขจัดความขัดแย้งภายในองค์กร สร้างสัมพันธภาพที่ดี ด้วยการใช้สันติวิธี

ในการท างานร่วมกันในการสร้างสันติวิธีในองค์กร“บริหารคน ก่อนบริหารงาน”มีสติในการท างาน  

๒.เพ่ือสร้างพลังจิตใต้ส านึกที่ดีให้บุคลากรสามารถน าคุณธรรมศีล ๕ และปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตบริหารเงินเกิดความสมดุลสามารถปรับสมดุลงานสมดุลชีวิต  

๓.เพ่ือให้บุคลากรมีศิลปะการเป็นผู้น าเป็นผู้บริหารที่ดีโดยใช้หลักธรรมาธิปไตย คิดเชิง

บวกมีความอ่อนน้อมให้อภัยซึ่งกันและกันยอมรับเคารพให้เกียรติอดทนในความแตกต่าง  

๔.เพ่ือให้บุคลากรมีความกตัญญูต่อองค์กร มีการสื่อสารที่ดี มีพฤติกรรมบริการด้วยใจ 

ลดการร้องเรียน ปฏิบัติตามวัฒนธรรมและค่านิยมขององค์กร MOPH โดยการเป็นข้าราชการที่ดี 

๕.เพ่ือให้บุคลากรมีการพัฒนาด้านอารมณ์ ลดอัตตา ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

สามารถท างานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างมีความสุข นึกถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  

๖.เพ่ือให้บุคลากรมีพลังภายในการท างาน มีทัศนคติที่ดีต่องาน ผู้บริหาร หัวหน้างาน 

เพ่ือนร่วมงานผู้มาใช้บริการพร้อมทั้งมีความสามัคคีในองค์กร เป็นองค์กรที่ดีความสุขจากภายในจิตใจ  

๓.กลุ่มเป้าหมายและจ านวนผู้เข้าอบรม 
๑.ท่านผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหารโรงพยาบาล   

๒.หัวหน้า รองหัวหน้าส่วนงาน คณะกรรมการสายงาน   

๓.แพทย์พยาบาลผู้ช่วยเหลือคนไข้ บุคลากรฝ่ายสนับสนุนลูกจ้างประจ าลูกจ้างชั่วคราว 

๔.เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอ าเภอ คปสอ. รพ.สต. , อสม.  

๕.จ านวนผู้เข้าอบรม จ านวน ๔๐ - ๑๒๐ คนต่อรุ่น จะได้ผลดีมาก   

๖.ถ้าจ านวนมากกว่า ๑๒๐ คนข้ึนไป ก็ควรดูสถานที่ห้องประชุมอันเหมาะสม   
 

๔.สถานที่อบรม / อุปกรณ์ 
๑.ห้องประชุมขององค์กร  (ควรเป็นห้องแอร์+ปูผ้าขาวด้านจิตวิทยา) 

๒.สถานที่หน่วยงานราชการ และ เอกชน (โรงแรม , รีสอร์ท , สถาบันฝึกอบรม) 

๓.สถานที่ทางองค์กรก าหนดขึ้นตามความเหมาะสมในการฝึกอบรม  

๔.โปรเจคเตอร์เครื่องเสียง กระดาษ  ไมค์ลอย ป้ายชื่อ กระดาษคลิปชาร์จ สายเสียง    

๕.คู่มือเอกสารประกอบการอบรม หลักสูตร“ ชีวิตเบิกบาน การท างานเป็นสุข” 

๕.ระยะเวลาการอบรม 
๑.หลักสูตรครึ่งวันเวลา ๑๓.๐๐ -๑๖.๓๐ น. (๓ ชั่วโมงครึ่ง-เน้นบรรยาย) 



 

๓๗๕ 

 

๒. หลักสูตรหนึ่งวันเต็ม เวลา ๐๘.๐๐ -๑๗.๐๐ น.(๗ ชั่วโมง-เน้นบรรยายและกิจกรรม) 

๓. หลักสูตรสองคืนสามวันหรือสองวันแบบไม่ค้างคืน หรือตามท่ีองค์กรก าหนด  

๔. หลักสูตรหนึ่งคืนสองวัน เต็มหลักสูตร เน้นบรรยาย  กิจกรรม เสวนา การมีส่วนร่วม    

๖.กิจกรรมพัฒนาองค์กร ๓๖๐ องศา (บริหารคน ก่อนบริหารงาน) 
๑. Play   and Learn เพลินธรรม  ๒.การสื่อสารอย่างสันติสุขในองค์กร  
๓.ปลูกรักปรับจิตใต้ส านึก   ๔.การฟังด้วยหัวใจอย่างลึกซ้ึง 

๕.เสน่ห์ของคน “กตัญญูต่อองค์กร”  ๖.พลังแห่งการชื่นชม “ค้นหาความดี” 

๗.Coaching Teamองค์กรคุณธรรมชั้นน า ๘.Connect ใส่ใจความรู้สึก 

๙.Positive Felling พลังกอดรอดชีวิต  ๑๐.บริการคืองานบุญ  

๑๑.พุทธวิธีการบริหารองค์กรผู้น าในหัวใจคน  ๑๒.SWOT บูรณาการศีล๕ สู่องค์กร 

๑๓.โปรดชว่ยกันดูแลคนดีในองค์กร  ๑๔.Formatเปลี่ยนชีวิตให้ดีกว่าเดิม 

๑๕.ครอบครัวคุณธรรมเชิงพุทธ  ๑๖.มาลัยให้แม่ รักแท้ให้พ่อ 

๑๗.พัฒนาศักยภาพปลุกยักษ์ส่งความรัก ๑๘.สันติสนทนา 

๑๙.สามเหลี่ยมความสมดุลของชีวิต  ๒๐.ใจประสานใจอภัยทาน 

๒๑.การส่งพลังบวกและพลังความคิด  ๒๒.RJ สร้างสมานฉันท์ในองค์กร 

๒๓.การเจรจาและไกล่เกลี่ยเชิงพุทธ  ๒๔.สภากาแฟแชร์ความความรัก 

๒๕.การจัดการความรู้สู่การจัดการความดี (KM) ๒๖.ภาวนา For Love อุทิศส่วนกุศล 

๒๗.การขอโทษและให้อภัยอย่างจริงจัง  ๒๘.การจัดการความขัดแย้งในองค์กร 

๒๙.การเผชิญความตายอย่างสงบ  ๓๐.สวดมนต์ภาวนาเพ่ือสันติภาพ   
 

๗.รูปแบบการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี  
การฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี (Dhamma OD) เป็น รูปแบบการเผยแผ่ธรรม           

คือ “การเรียนรู้ธรรมะผ่านกิจกรรม” โดยใช้กระบวนการเผยแผ่ธรรมด้วยการประยุกต์พุทธบูรณาการ
ศาสตร์สมัยใหม่  เน้นกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมในการอบรม เพ่ือเสริมสร้างองค์กรสันติสุข เป็น
การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรด้วยธรรมะของพระพุทธเจ้า  ใช้กระบวนการ “ฉลาดประยุกต์  สนุก
มีสาระ”  และยังเป็นการฝึกอบรมที่มีการน าธรรมะเข้าสู่จิตใจของคนในรูปแบบสมัยใหม่ โดยใช้สื่อที่
ทันสมัย  มีอุปกรณ์ประกอบการอบรม  มีกิจกรรมเพ่ือเชื่อมเข้าหาธรรมะ  เรียนรู้ธรรมะผ่านกิจกรรม 
ด้วยกระบวนการ Do คือ ลงมือกิจกรรม  Self เรียนรู้ด้วยตนเอง  Enjoy สนุกสนานเพลิดเพลินใน
ขณะที่เรียนรู้ธรรมะ ท าให้เกิดความร่าเริงบันเทิงธรรมเพลิดเพลินใจ  เป็นการสอนความรู้ผสมผสาน
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กับความสนุกสนาน จึงสามารถน ามาประยุกต์การสอนแบบธรรมะโอดี คือ Play and Learn  เพลิน
ธรรม  หมายความว่า เรียนรู้ธรรมะด้วยความเพลิดเพลินธรรมสนุกสนาน  มีกิจกรรมการมีส่วนร่วม
เพ่ือเป็นเครื่องมือที่น าไปสู่การหลักธรรมของพระพุทธเจ้า โดยยึดหลักส าคัญว่า “โลกก็ไม่ซ้ า  ธรรมก็
ไม่เสีย” ดังนั้น การเผยแผ่ธรรมยุคใหม่ ต้องใช้หลัก ๕ ประการ  คือ ๑) ค านึงถึงเวลา  ๒) ใช้ภาษา
ทันสมัย  ๓) ปลุกปลอบใจด้วยสาระ ๔) แทรกธรรมะตามขั้นตอน ๕) ยึดแนวสอนแบบพุทธ  
กระบวนการของธรรมะโอดีใช้หลักการสื่อสารธรรมะตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาท  เรียกว่า 
ทฤษฎีสี่ ส. ซึ่งสามารถสรุปให้จ าง่าย คือ  แจ่มแจ้ง จูงใจ  แกล้วกล้า  ร่าเริง  หรือ  ชี้ให้เห็นชัด  
ชวนให้ปฏิบัติ  เร้าให้กล้า  ปลุกให้ร่าเริง  และใช้หลักการสื่อธรรมะตามวิทยาการศาสตร์สมัยใหม่ของ
เบอร์โล คือ SMCR หมายถึง ผู้ส่งสาร สาร ช่องสาร ผู้รับสาร ท าให้เกิดความสอดคล้องกันตาม
แนวทางพระพุทธศาสนาและแนวทางตะวันตก มีเป้าหมายการสร้างองค์กรสันติสุข 

รูปแบบการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี เน้นการท างานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ลักษณะคือ “วิชายอด  จรณะเยี่ยม  เปี่ยมกรุณา  และยื่นดวงตาแก่สังคม”  ซึ่งหมายความว่า    
วิชายอด  หมายถึงพระวิทยากรผู้เผยแผ่ธรรมต้องศึกษาด้านคันถะธุระและวิปัสสนาธุระอย่างถูกต้อง
ชัดเจน ศึกษาพระไตรปิฎกและปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน จรณะเยี่ยม หมายถึง  พระวิทยากรผู้เผยแผ่
ธรรมต้องมีความประพฤติเป็นต้นแบบที่ดีงาม เพราะ “ตัวอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าค าสอน” จรณะหรือ
จรรยาจึงน ามาซึ่งความศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง  เปี่ยมกรุณา  หมายถึง มีจิตมุ่งมั่นในการรับใช้เพ่ือน
มนุษย์ เพราะงานเผยแผ่ธรรมเป็นงานที่ต้องมีความเสียสละ มีความอดทนในการออกไปช่วยเหลือ
เพ่ือนมนุษย์  ยื่นดวงตาแก่สังคม หมายถึง การให้ปัญญาที่ถูกต้องแก่สังคม เป็นดวงตาแห่งปัญญาเกิด
แสงสว่างภายในจิตใจ  สร้างสัมมาทิฐิให้เกิดขึ้นแก่สังคม และสิ่งที่พระนักเผยแผ่ต้องค านึงตลอดเวลา
คือ “อนูปวาโท  อนูปฆาโต  การไม่ว่าร้ายใคร ไม่กระทบกระท่ังใคร” ผู้เผยแผ่ธรรมจะต้องเป็นมิตร
กับทุกฝ่าย  จงเป็นคนปากช้า แต่หูตาไว พูดน้อยท าให้มาก  ดูให้มาก  นิ่งให้มาก  เพราะงานด้านการ
เผยแผ่ธรรมเป็นงานที่ต้องเริ่มต้นที่ “ใจ” ก่อน ใจเป็นใหญ่ ใจเป็นประธาน  ใจเป็นผู้น า และทุ่มเท
เสียสละ ใจรัก ใจประจักษ์แจ้งออกแรง  ใจแสดงให้เห็น ฉะนั้นงานเผยแผ่เป็นงานของพระอรหันต์   
สั่งการโดยผู้บังคับบัญชาสายตรง คือ พระพุทธเจ้า  เราผู้เดินตามรอยพระอรหันต์นั้น ขออาสาเป็น
พุทธทาส คือ ผู้รับใช้พระพุทธเจ้า  งานเผยแผ่นั้นต้องสามารถน าพระธรรมค าสอนเข้าไปกระชับพ้ืนที่
ในหัวใจของคนท้ังหลายอย่างแจ่มแจ้ง  จูงใจ  แกล้วกล้า และร่าเริง  

โดยยึดหลักการสื่อสารธรรมทางตะวันตกของเบอร์โล และลีลาการสอนธรรมของ
พระพุทธเจ้า มีความสอดคล้องกันชัดมากซึ่งประกอบด้วย ผู้ส่งสาร(Sender) หมายถึง พระวิทยากร
ของธรรมะโอดีจะต้องเป็นผู้ส่งสารให้เข้าใจง่าย เกิดความแจ่มแจ้ง เหมือนเปิดไฟในที่มืด สาร 
(Message)  หมายถึงพระวิทยากรของธรรมะโอดีจะต้องเข้าใจสารอย่างชัดเจน สามารถท าให้สาร
เข้าใจง่ายเป็นการบูรณาการ เพ่ือให้เกิดการ จูงใจ ท าให้เกิดความศรัทธา ช่องทาง หรือ สื่อ 
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(Channel) หมายถึง พระวิทยากรของธรรมะโอดีจะต้องใช้ช่องทางในการน าเสนอสารธรรมะด้วยสื่อ
อุปกรณ์  กิจกรรม  การบรรยาย รูปแบบการน าเสนอที่น่าสนใจ เพ่ือให้ความแกล้วกล้า อยากจะไป
ประพฤติปฏิบัติ  และสุดท้ายผู้รับสาร (Receiver) หมายถึง ผู้รับสาร รับธรรมะจะต้องเกิดความรื่น
เริงบันเทิง มีความสนุกสนาน มีอารมณ์ขัน  เกิดความร่าเริง  เกิดความศรัทธา เกิดปัญญา 
เปลี่ยนแปลงตนเองไปในทางท่ีดี  เรียกว่า “เปลี่ยนชีวิตให้ดีกว่าเดิมด้วยธรรมะโอดี”   
  ดังนั้น รูปแบบการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดีเป็นกระบวนการเรียนรู้ เน้นการมีส่วน
ร่วมของกิจกรรม เป็นรูปแบบที่สานสัมพันธ์ของคนในองค์กรให้ เกิดความรักความสามัคคี            
เน้นกระบวนการรูปแบบ  ๕ ส. คือ ๑) สนุก คือสนุกด้วยการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเพ่ือน าไปสู่ข้อคิด
และธรรมะเพ่ือชีวิต  ๒) สาระ คือมีสาระควบคู่ไปด้วยความสนุกสนาน  ข้อคิดสะกิดใจทุกครั้ง      
๓) สงบ  คือความสงบเป็นหนทางให้เกิดปัญญา  มองตนเองก่อนค่อยย้อนดูคนอ่ืน ๔) ส านึก คือคิด
ได้ คิดเป็น รู้จักตนเองมากขึ้น กตัญญูต่อองค์กรและผู้บริหาร หัวหน้า พ่อแม่ ๕) สร้างสรรค์ คือน าสื่อ
สมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ให้สร้างสรรค์น่าสนใจ อยากเรียนรู้ ไม่น่าเบื่อ และเป็นการเน้นรูปแบบกิจกรรม 
๖  ประการ คือ ๑) ธรรมะนันทนาการ  ประกอบด้วยเกม เพลงและกิจกรรมน าสู่ , ธรรมะ Play and 
Learn เพลินธรรม  ๒) ธรรมะจากสื่อ ประกอบด้วยการสอนธรรมะโดยใช้สื่อมัลติมีเดียที่ทันสมัย , 
PowerPoint ๓) ธรรมะสู่จิตส านึก เป็นการพัฒนาสู่จิตส านึกในการน าไปใช้และด าเนินชีวิตตาม
หลักธรรม, ใจประสานใจ  ๔) ธรรมะสัมพันธ์  เป็นการเน้นกระบวนการกลุ่มและการท างานเป็นทีม
ร่วมคิดร่วมท า  ๕) สังคมคุณธรรม  เป็นการสร้างเครือข่ายคุณธรรมสู่สังคมเศรษฐกิจพอเพียง        
๖) สะท้อนธรรม การอภิปราย สัมมนา  และการถาม-ตอบ 

สรุปว่า รูปแบบการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี “การเรียนรู้ธรรมะผ่านกิจกรรม” 
เป็นลักษณะของพระวิทยากร ซึ่งพระสงฆ์สามารถท าได้ มีความเหมาะสมอย่างดียิ่ง  เพราะเป็นการ
ประยุกต์หลักค าสอนของพระพุทธศาสนาเพ่ือการเสริมสร้างองค์กรสันติสุข  ด้วยกระบวนการใช้สื่อ
กิจกรรมประกอบการบรรยาย และกิจกรรมกลุ่มเพ่ือการมีส่วนร่วม  โดยเริ่มต้นตั้งแต่ “การวิเคราะห์
องค์กร  สร้างรูปแบบการอบรม ออกแบบกิจกรรม เป็นการแก้ปัญหาองค์กรอย่างมีระบบ”      
ตามวิทยาการสมัยใหม่และตามพระพุทธศาสนาเพ่ือเสริมสร้างองค์กรสันติสุขพร้อมทั้งปรับกิจกรรมให้

สอดรับกับค่านิยม MOPH 
๘.ผู้รับผิดชอบโครงการและงบประมาณการด าเนินงาน 

๑.องค์กรที่จัดการฝึกอบรมรับผิดชอบโครงการ    

๒.ค่าพาหนะวิทยากร ค่าวิทยากรตามโครงการ  

๓.ค่า“คู่มือประกอบการอบรม  

๔.ค่าท่ีพัก ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์การอบรม ค่าอ่ืนๆตามโครงการ 
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๙.หลักสูตรการฝึกอบรมของธรรมะโอดี  

   การอบรมแบบธรรมะโอดี  มีหลักสูตรการฝึกอบรม  ๘  หลักสูตร   คือ  

  ๑) หลักสูตร  ชีวิตเบิกบาน การท างานเป็นสุข   
๒) หลักสูตร  การสื่อสารอย่างสันติสุข 
๓) หลักสูตร  เยียวยาด้วยหัวใจแห่งความรัก 
๔) หลักสูตร  วิทยากรนักพูดมืออาชีพ 
๕) หลักสูตร  การเผชิญความตายอย่างสงบ 
๖) หลักสูตร  พุทธวิธีการบริหารคน  
๗) หลักสูตร  พฤติกรรมการบริการด้วยหัวใจ 
๘) หลักสูตร  การจัดการความขัดแย้งเชิงพุทธ  

หลักสูตรที่ได้รับความนิยมมากที่สุดจากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในรอบ ๑๐ ปีที่
ผ่านมา  คือ หลักสูตร  “ชีวิตเบิกบาน การท างานเป็นสุข” ถือว่าเป็นหลักสูตรแรกและหลักสูตรยอด
นิยมที่ดีที่สุดของธรรมะโอดีผ่านการพัฒนาด้วยงานวิจัย  ใช้กระบวนการ  “วิธีปรับศาสตร์เข้าหา
พระพุทธศาสนา” เป็นการใช้พระพุทธศาสนาเป็นตัวตั้ง และน าศาสตร์สมัยใหม่มาอธิบายเสริม
พระพุทธศาสนา เพื่อสนับสนุนพระพุทธศาสนาให้ดูทันสมัยและมีเหตุผลเป็นที่ยอมรับได้ง่ายข้ึน 
๑๐.การติดต่อพระวิทยากรและการประสานงานฝึกอบรม 

พระอาจารย์ปราโมทย์   วาทโกวิโท  (ป.วาทะนอกไมค์) 

โทรศัพท์และเบอร์ไลน์  ๐๙๘-๑๕๙๖๕๔๒    
ติดตามผลงานโหลดข้อมูลการอบรม  www.DhammaOD.com 
ดาวน์โหลดโครงการฝึกอบรมและติดตามผลงานที่  
Facebook: Pramote OD Pantapat      
ส่งหนังสือเชิญวิทยากรแจ้งความประสงค์สอบถามที่  
E-mail:boss04506@hotmail.com 

๑๑.พระวิทยากรพัฒนาองค์กร   
 

พระอาจารย์ปราโมทย์  วาทโกวิโท   
วัดใหม่ยายมอญ    แขวงบ้านช่างหล่อ    เขตบางกอกน้อย     
กรุงเทพมหานคร   ๑๐๗๐๐ 
ด้านการศึกษา  
จบนักธรรมชั้นเอก     
จบระดับปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ สาขาจริยศึกษา (เกียรตินิยม)       

http://www.dhammaod.com/


 

๓๗๙ 

 

จบระดับปริญญาโท   หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสันติศึกษา     
ก าลังศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาสันติศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ร่วมกับ สถาบันพระปกเกล้าและศาลยุติธรรม 
ด้านประสบการณ์ 

        เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ด้านการบูรณาการพระพุทธศาสนาเพื่อน าไปปฏิบัติจริงในองค์กร  
 เป็นที่ปรึกษาด้านงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาและเทคนิคการสอนสมัยใหม่  

เป็นพระวิทยากรพัฒนาบุคลากรบริษัทและโรงพยาบาลทั่วประเทศ 
 เป็นพระวิทยากรต้นแบบสร้างนวัตกรรมรูปแบบเครื่องมือการฝึกอบรมผ่านการวิจัย  

เป็นพระวิทยากรอบรมบุคลากรราชการทั้งภาครัฐและเอกชนมากกว่า ๑,๐๐๐ ชั่วโมง 
เป็นพระวิทยากรบรรยาย โครงการรักนวลสงวนตัวตามสถาบันการศึกษา 

        เป็นพระวิปัสสนาจารย์แห่งประเทศไทย ฝึกปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐาน ๔  
เป็นผู้ไกล่เกลี่ยประจ าศาลแพ่ง เป็นไกล่เกลี่ยความขัดแย้งในชุมชน  

 เป็นพระวิทยากรที่บรรยายครบทั้ง ๗๗ จังหวัด ทั่วประเทศไทย  
 เป็นผู้ท าคุณประโยชน์ให้กับกระทรวงศึกษาธิการ  

เป็นพระสงฆ์ในนามสพฐ.ตรวจประเมินคุณภาพโรงเรียนคุณธรรมชั้นน าทั่วประเทศไทย 
 

๑๒.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑.บุคลากรลดความขัดแย้งในการท างานร่วมกัน สร้างสัมพันธภาพที่ดี ด้วยการใช้สันติวิธีใน

การท างานร่วมกันมีความสุขในการท างาน รู้จักบทบาทตนเอง 

๒.บุคลากรมีจิตใต้ส านึกที่ดีสามารถน าคุณธรรมจริยธรรมศีล ๕ และปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงเพ่ือใช้ในการด าเนินชีวิต สามารถปรับสมดุลงานสมดุลชีวิต  

๓.บุคลากรมีศิลปะการเป็นผู้น า  เป็นผู้บริหารที่ดีโดยใช้หลักธรรมาธิปไตย  คิดเชิงบวก      

มีความอ่อนน้อมให้อภัยซึ่งกันและกันยอมรับเคารพให้เกียรติอดทนในความแตกต่างของเพ่ือนร่วมงาน  

๔.บุคลากรมีความกตัญญูต่อองค์กร มีการสื่อสารที่ดี  มีพฤติกรรมบริการด้วยใจ ลดการ

ร้องเรียน ปฏิบัติตามวัฒนธรรมและค่านิยมขององค์กร MOPH อย่างถูกต้องและเป็นข้าราชการที่ดี  

๕.บุคลากรมีการพัฒนาด้านอารมณ์ EQ   ลดอัตตาตัวตน   ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน   

สามารถท างานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างมีความสุข 

๖.บุคลากรมีพลังในการท างาน มีทัศนคติที่ดีต่องาน ผู้บริหาร หัวหน้างาน เพ่ือนร่วมงาน     

ผู้มาใช้บริการ พร้อมทั้งมีความสามัคคีในองค์กร เป็นองค์กรที่ดีความสุขในยุค ๔.๐ 

 



 

๓๘๐ 

 

๔.๑.๙.๒ ก าหนดการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี 
ก าหนดการฝึกอบรมเป็นตารางที่บอกว่าจะมีการอบรมหัวข้อวิชาใดในวันเวลาใด       

ใช้เวลานานเท่าเท่าใดและโดยใคร ซึ่งคล้ายกับตารางสอนเพ่ือให้ผู้เข้าอบรม พระวิทยากร และผู้จัด
โครงการทราบไปในทิศทางเดียวกัน ก าหนดการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี มีการพัฒนาการลองผิดของ
ถูกมาเป็นเวลา ๑๐ ปี กว่าจะเป็นก าหนดการนี้ขึ้นมา เพ่ือให้สอดคล้องกับองค์กรด้านสาธารณสุข 
จัดท าขึ้นเพ่ือให้สัมพันธ์กับกิจกรรมและเวลาอันเหมาะสมขององค์กรนั้น  ๆ รวมถึงความต้องการ
ผู้บริหารและผู้เข้าอบรม  คือ ก าหนดการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร เพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วยหัวใจและเสริมสร้างองค์กรสันติสุข “บริหารคน ก่อนบริหารงาน” 
หลักสูตร  ชีวิตเบิกบาน การท างานเป็นสุข  หลักสูตร ๑ วันเต็ม ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๗.๐๐ น.    
ด้วยกระบวนการDhamma OD Happy Life ในรูปแบบกิจกรรม Interfaith Dialogue ซึ่งสอดคล้อง
กับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพ่ือให้เกิดการเสริมสร้างองค์กรสันติสุข  โดยแบ่งออกเป็น “๕ ส.  
เป็นกรอบหลักส าคัญในหลักสูตรการฝึกอบรม  ๑  วัน”  คือ 

๑) สนุก หมายถึง การฝึกอบรมจะต้องเกิดความเพลิดเพลินธรรม บันเทิงใจ มีความสุข
ในการเรียนรู้ธรรมะผ่านกิจกรรม เป็นการเปิดใจผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

๒) สาระ หมายถึง การฝึกอบรมจะต้องเกิดสาระความรู้ทางวิชาการ น าหลักธรรมของ
พระพุทธเจ้าสามารถไปปฏิบัติ มีสาระธรรมของชีวิต เพื่อเป็นแนวทางของชีวิต 

๓) สงบ หมายถึง การฝึกอบรมจะต้องเกิดภาคบริหารจิตเจริญปัญญา สร้างสันติภายใน 
เพ่ือให้กลับมาดูจิตใจของตนเอง เพราะ “สุขอ่ืนยิ่งกว่าความสงบไม่ม”ี 

๔) ส านึก หมายถึง การฝึกอบรมจะต้องเกิดความส านึกที่จะต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของตนเองในไปทางท่ีดีขึ้น  รู้ว่าอะไรควรท ามิควรท าในชีวิต 

๕)สร้างสรรค์  หมายถึง กิจกรรมการฝึกอบรมจะต้องเกิดความคิอที่สร้างสรรค์เกิด
ปัญญา พัฒนาตามภาวนา ๔ คือ พัฒนากาย  พัฒนาศีล  พัฒนาจิต  พัฒนาปัญญา โดยมีก าหนดการ
ของธรรมะโอดี  ดังนี้ 
 

ตารางท่ี  ๔.๑๒  แสดงก าหนดการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี 
ก าหนดการฝึกอบรมธรรมะโอดีหลักสูตร ๑ วัน  

ช่วง-เวลา กิจกรรมพัฒนาองค์กรแบบธรรมะโอดี  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
ช่วงเตรียมการ

๐๗.๐๐- 
๐๘.๐๐  

-ลงทะเบียนรายงานตัว-รับเอกสารการอบรม 
-ติดป้ายชื่อ-แต่งกายสุภาพ -กติการ่วมกัน 
-ปิดเสียงเครื่องมือการสื่อสาร-ถอดรองเท้า-วางสัมภาระ 

ผู้จัดการฝึกอบรม 

ช่วงพิธีการ 
๐๘.๐๐ 

พิธีเปิดการอบรม 
-ผู้เข้าอบรมพร้อมเพรียงกันที่ห้องประชุม / ชี้แจง 

ผู้จัดการฝึกอบรม 



 

๓๘๑ 

 

ช่วง-เวลา กิจกรรมพัฒนาองค์กรแบบธรรมะโอดี  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
- 

๐๘.๓๐  
 

-ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
-ตัวแทนน ากล่าวบูชาพระรัตนตรัย 
-กล่าวรายงานโครงการการจัดการอบรม 
-ประธานกล่าวเปิดการอบรม และชม VTR การอบรม 
-แนะน าประวัติพระวิทยากรและทีมวิทยากร  

ช่วงที่ ๑ 
๐๘.๓๐ 

- 
๑๐.๐๐  

 

กิจกรรมPlay  and  Learn  เพลินธรรม 
-เปิดหัวใจสู่ธรรม - ยอดไม้อ่อนโยน ยอดคนอ่อนน้อม 
-สัมพันธภาพด้วนบวก -สิ่งเล็กเล็กท่ีเรียกว่ารัก 
-ยิ้มเปิดประตูสู่มิตรภาพ -การฟังด้วยหัวใจอย่างลึกซ้ึง 
-ดีตามยถากรรม แต่เลวอย่างเป็นระบบ 
-สามเหลี่ยมไว้วางใจ “การสร้างความศรัทธา” 
-จุดประกายไฟในการท างาน - ความกตัญญูต่อองค์กร 

คณะ 
พระวิทยากร 

Dhamma OD 
Happy Life 

๑๐.๐๐ 
- 

๑๐.๑๕ 

พักรับประทานอาหารว่าง(สภากาแฟแชร์ความรัก) ผู้จัดการฝึกอบรม 

ช่วงที่ ๒ 
๑๐.๑๕ 

- 
๑๒.๐๐ 

 

กิจกรรมการสื่อสารอย่างสันติสุขในองค์กร (S-M-C-R) 

-รู้ รัก สามัคคี ใจประสานใจ-รวมใจเป็นหนึ่ง 
-ผู้น าในหัวใจคน “สื่อสารด้วยความรัก” 
-ขอคืนพ้ืนที่ใจ “พลังแห่งความสามัคคีขององค์กร” 
-เปิดใจ  ขอบคุณ  ชื่นชม ขอโทษ ให้อภัย  สัญญาใจ 
-ลดตัวเองต่ า  ท าองค์กรสูง  “อภัยทาน” 
-Interfaith  Dialogue (สันติสนทนา) 

คณะ 
พระวิทยากร 

Dhamma OD 
Happy Life 

๑๒.๐๐ 
- 

๑๓.๐๐  

พักรับประทานอาหารกลางวัน ผู้จัดการฝึกอบรม 

ช่วงที่ ๓ 
๑๓.๐๐ 

- 
๑๕.๐๐ 

 

กิจกรรมการสร้างสมดุลของชีวิต-วิชาการจัดการชีวิต 
-ดึงศักยภาพสมองส่วนขวามุ่งสู่ความสุข 
-สามเหลี่ยมความสุขของชีวิต (A-B-C) 
-การบริหารเวลาบริหารอารมณ์ -สร้างภาพขององค์กร 
-สิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี -การเชื่อมโยงของชีวิต  

คณะ 
พระวิทยากร 

Dhamma OD 
Happy Life 



 

๓๘๒ 

 

ช่วง-เวลา กิจกรรมพัฒนาองค์กรแบบธรรมะโอดี  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
-บริการ คือ งานบุญ “หัวใจพระโพธิสัตว์” 
-การปรับตัวและวิเคราะห์ชีวิตบุคคลของโลก 

๑๕.๐๐ 
- 

๑๕.๑๕  

พักรับประทานอาหารว่าง(สภากาแฟแชร์ความรัก) ผู้จัดการฝึกอบรม 

ช่วงที่ ๔ 
๑๕.๑๕ 

- 
๑๗.๐๐  

 

กิจกรรมFormat-Delete ชีวิตเปลี่ยนชีวิตให้ดีกว่าเดิม 
-สวดมนต์เพ่ือสันติภาพ-บริหารจิตเจริญปัญญา-แผ่เมตตา  
-คนส าคัญของชีวิต-ครอบครัวคุณธรรม 
-มาลัยให้แม่  รักแท้ให้พ่อ  
-ขอขมากรรมพระอรหันต์ในบ้าน 
-ภาวนา For Love อุทิศส่วนกุศล-สังฆทานองค์กร 
-รับพรเป็นสิริมงคล-ขอขมากรรมต่อพระอาจารย์ 
-กล่าวปิดการอบรม-รับของที่ระลึก-ถ่ายภาพหมู่ 
-เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ  ธรรมะสวัสดี 

คณะ 
พระวิทยากร 

Dhamma OD 
Happy Life 

และ 
ผู้จัดการฝึกอบรม 

 
ก าหนดการฝึกอบรมธรรมะโอดีหลักสูตร ๑ คืน ๒ วัน  

 

ตารางท่ี  ๔.๑๓  แสดงก าหนดการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดีหลักสูตร ๑ คืน ๒ วัน 
วันที่ ๑  ของการอบรมธรรมะโอดี 

ช่วง-เวลา กิจกรรมพัฒนาองค์กรเสริมสร้างองค์กรสันติสุข ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
ช่วงเตรียมการ

๐๗.๐๐ 
- 

๐๘.๓๐  

-ลงทะเบียนรายงานตัวรับเอกสารการอบรม 
-ติดป้ายชื่อ-แต่งกายสุภาพ กติการ่วมกัน 
-ปิดเสียงเครื่องมือการสื่อสาร 
-การถอดรองเท้า การวางสัมภาระ 

ผู้จัดการฝึกอบรม 

ช่วงพิธีการ 
๐๘.๓๐ 

- 
๐๙.๐๐ 

พิธีเปิดการอบรม 
-ผู้เข้าอบรมพร้อมกันที่ห้องประชุม ชี้แจงกติกา       
-ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
-ตัวแทนน ากล่าวบูชาพระรัตนตรัย 
-กล่าวรายงานโครงการการจัดการฝึกอบรม 
-ประธานกล่าวเปิด ชมVTRการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ   

คณะพระวิทยากร 
Dhamma OD Happy 

Life 
และ 

ผู้จัดการฝึกอบรม 
 



 

๓๘๓ 

 

-แนะน าประวัติพระวิทยากรและทีมวิทยากร  
ช่วงที่ ๑ 
๐๙.๐๐ 

- 
๑๐.๓๐ 

 

กิจกรรม  Play  and  Learn  เพลินธรรม 
-เปิดหัวใจสู่ธรรม ยอดไม้อ่อนโยน ยอดคนอ่อนน้อม 
-สัมพันธภาพด้วนบวก สิ่งเล็กเล็กที่เรียกว่ารัก 
-ยิ้มเปิดประตูสู่มิตรภาพ การฟังด้วยหัวใจอย่างลึกซ้ึง 
-ดีตามยถากรรมแตเ่ลวอย่างเป็นระบบ 
-สามเหลี่ยมแห่งการไว้วางใจ 
-จุดประกายไฟในการท างาน ความกตัญญูต่อองค์กร 

คณะพระวิทยากร 
Dhamma OD Happy 

Life 
(บรรยาย+กิจกรรม) 

๑๐.๓๐ 
- 

๑๐.๔๕ 

พักรับประทานอาหารว่าง(สภากาแฟแชร์ความรัก) ผู้จัดการฝึกอบรม 

ช่วงที่ ๒ 
๑๐.๔๕ 

- 
๑๒.๐๐ 

กิจกรรม สื่อสารอย่างสันติสุขในองค์กร(S-M-C-M-R) 
-รู้รักสามัคคีใจประสานใจรวมใจเป็นหนึ่งผู้น าในหัวใจคน 
-ขอคืนพ้ืนที่ใจ “พลังแห่งความสามัคคีขององค์กร” 
-เปิดใจ  ขอบคุณ  ชื่นชม ขอโทษ ให้อภัย  สัญญาใจ 
-ลดตัวเองต่ าท าองค์กรสูง“อภัยทาน” 
-Interfaith  Dialogue (สันติสนทนา) 

คณะพระวิทยากร 
Dhamma OD Happy 

Life 
(บรรยาย+กิจกรรม+

แบ่งกลุ่ม) 

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐   พัก...รับประทานอาหารกลางวัน ผู้จัดการฝึกอบรม 
ช่วง-เวลา กิจกรรมพัฒนาองค์กรเสริมสร้างองค์กรสันติสุข ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
ช่วงที่ ๓ 
๑๓.๐๐ 

- 
๑๕.๐๐ 

 

กิจกรรม ปลูกรัก ปรับพลังจิตใต้ส านึก 
-โปรแกรมพลังจิตใต้ส านึก ลดอัตตาพัฒนาองค์กร  
-จุดจุบของบุคลากรที่ขาดสติสัมปชัญญะ 
-ศีล๕คือสันติภาพขององค์กร สร้างสัมมาวาจา 
-กระบวนการSWOTองค์กร“จงรักภักดีต่อองค์กร” 

คณะพระวิทยากร 
Dhamma OD Happy 

Life 
(บรรยาย+กิจกรรม+

แบ่งกลุ่ม) 
๑๕.๐๐ 

- 
๑๕.๑๕   

พักรับประทานอาหารว่าง (สภากาแฟแชร์ความรัก) ผู้จัดการฝึกอบรม 

ช่วงที่ ๔ 
๑๕.๑๕ 

- 
๑๗.๐๐ 

กิจกรรม  พัฒนาศักยภาพ ปลุกยักษ์ส่งความรัก 
-เป้าหมายเดียวกัน-พัฒนาศักยภาพเชิงบูรณาการ  
-สื่อสารด้วยความรักของคนในองค์กร (S-M-C-M-R) 
-ขันติธรรมทางศาสนา (Religious  Tolerance) 

คณะพระวิทยากร 
Dhamma OD Happy 

Life 
(บรรยาย+กิจกรรม+



 

๓๘๔ 

 

 -มอบหมายงานกลุ่ม-พลังความสามัคคี-สัมมาวาจา แบ่งกลุ่ม) 

๑๗.๐๐ 
- 

๑๙.๐๐ 

พักรับประทานอาหารเย็น / ท าภารกิจส่วนตัว ผู้จัดการฝึกอบรม 

ช่วงที่ ๕ 
๑๙.๐๐ 

- 
๒๑.๐๐ 

 

กิจกรรมการสร้างสมดุลของชีวิต-วิชาการจัดการชีวิต 
-ดึงศักยภาพสมองส่วนขวามุ่งสู่ความสุข 
-สามเหลี่ยมความสุขของชีวิต (A-B-C) 
-การบริหารเวลาบริหารอารมณ์ - การสร้างภาพ 
-สิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี การเชื่อมโยงของชีวิต 
-การปรับตัวและวิเคราะห์ชีวิตบุคคลของโลก 

คณะพระวิทยากร 
Dhamma OD Happy 

Life 
(บรรยาย+กิจกรรม+

แบ่งกลุ่ม) 

ช่วงที่ ๖ 
๒๑.๐๐ 

- 
๒๒.๐๐ 

 

กิจกรรม  การจัดการความรู้ สู่การจัดการความดี  
-การจัดการความรู้ KM-สรุปกิจกรรมการเรียนรู้ 
-พลังการชื่นชม ชีวิตกับสายน้ าชีวิตไม่ยากถ้าตั้งโจทย์ง่าย 
-ชีวิตและความตาย:การเผชิญความตายอย่างสงบ 
-สวดมนต์ภาวนาเพ่ือสันติภาพในองค์กร 
-พักผ่อนอย่างมีความสุขตลอดค่ าคืน 

คณะพระวิทยากร 
Dhamma OD Happy 

Life 
(บรรยาย+กิจกรรม+

แบ่งกลุ่ม) 
 

 

วันที่ ๒  ของการฝึกอบรมธรรมะโอดี 
ช่วง-เวลา กิจกรรมพัฒนาองค์กรเสริมสร้างองค์กรสันติสุข ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
๐๖.๐๐ 

- 
๐๘.๐๐   

-รับประทานอาหารเช้า  
-ลงทะเบียนรายงานตัว 

ผู้จัดการฝึกอบรม 

ช่วงที่ ๗ 
๐๘.๐๐ 

- 
๑๐.๐๐ 

 

กิจกรรม  Coaching  Team องค์กรคุณธรรมชั้นน า 
-ภาวนาเพื่อสันติ พลังแห่งจิตปัจจุบันดอกไม้แห่งความรัก 
-น าเสนอ SWOT องค์กรด้วยสันติภาพศีล ๕ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรอย่างสันติสุข 
-มวลรวมความสุขของคนในองค์กร  
-บริการคืองานบุญในงานการบริการเพื่อนมนุษย์ 

คณะพระวิทยากร 
Dhamma OD Happy 

Life 
(บรรยาย+กิจกรรม+

แบ่งกลุ่ม) 
 

๑๐.๐๐ 
- 

๑๐.๑๕  

พักรับประทานอาหารว่าง (สภากาแฟแชร์ความรัก) ผู้จัดการฝึกอบรม 



 

๓๘๕ 

 

ช่วงที่ ๘ 
๑๐.๑๕ 

- 
๑๒.๐๐ 

 

กิจกรรม  Positive  Feeling – พลังกอดรอดชีวิต 
-มหัศจรรย์ความรู้สึกบวก-พลังบุญ 
-สัมพันธภาพด้านบวกและพลังการชื่นชม 
-Connect to Happy Life ใส่ใจความรู้สึก 
-ความต้องการ และความรู้สึกต่อองค์กร 
-ยอมรับ เคารพ ให้เกียรติ ในความแตกต่าง 
-Interfaith Dialogue(สันติสนทนา) 
-กระบวนการขอโทษอย่างจริงจัง 
-กระบวนการ RJ สร้างสมานฉันท์ในองค์กร 

คณะพระวิทยากร 
Dhamma OD Happy 

Life 
(บรรยาย+กิจกรรม+

แบ่งกลุ่ม) 
 

๑๒.๐๐ 
- 

๑๓.๐๐ 

พักรับประทานอาหารกลางวัน ผู้จัดการฝึกอบรม 

ช่วงที่ ๙ 
๑๓.๐๐ 

- 
๑๔.๔๕ 

 

กิจกรรม บัลลังก์คนดีในองค์กร-ต้นแบบคนดีองค์กร 
-น าเสนอประโยคสามัคคีเพ่ือองค์กร 
-ดูละครย้อนดูองค์กร 
-โปรดช่วยกันดูแลคนดีในองค์กร การเสริมแรงทางบวก 
-สร้างก าลังใจคนในองค์กร รางวัลคนดี พลังการชื่นชม 

คณะพระวิทยากร 
Dhamma OD Happy 

Life 
(บรรยาย+กิจกรรม+

แบ่งกลุ่ม) 
๑๔.๔๕ 

- 
๑๕.๐๐ 

พักรับประทานอาหารว่าง (สภากาแฟแชร์ความรัก) ผู้จัดการฝึกอบรม 

ช่วงที่ ๑๐ 
๑๕.๐๐ 

- 
๑๖.๓๐ 

 

กิจกรรมFormat–Delete เปลี่ยนชีวิตให้ดีกว่าเดิม 
-คนส าคัญของชีวิต-ครอบครัวคุณธรรม 
-มาลัยให้แม่รักแท้ให้พ่อ ขอขมากรรมพ่อแม่ 
-ภาวนาFor Love อุทิศส่วนกุศล สังฆทานองค์กร 
-รับพรเป็นสิริมงคล-ขอขมากรรมต่อพระอาจารย์ 
-กล่าวปิดการอบรมรับของที่ระลึกถ่ายภาพหมู่        
-เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ...ธรรมะสวัสด ี

คณะพระวิทยากร 
Dhamma OD Happy 

Life 
(บรรยาย+กิจกรรม) 

 
 

 

๔.๑.๙.๓  กิจกรรมการฝึกอบรมของธรรมะโอดี 
การสอนของธรรมะโอดีเป็นพระวิทยากรกระบวนการ  ถือว่าเป็นคนกลางที่ช่วย

จัดและด าเนินกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์  กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเป็นหลัก   
บทบาทส าคัญคือ เป็นผู้กระตุ้นบรรยากาศเชิงมิตรภาพให้เกิดความร่วมมือเพ่ือปลูกฝังแนวคิดและการ



 

๓๘๖ 

 

อยู่ร่วมกัน เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมมีกิจกรรมละลายพฤติกรรม  โดยพระวิทยากรธรรมะโอดี
ค านึงถึงความเหมาะสมของบุคคล  เวลาและสถานที่  และมีการปรับใช้กิจกรรม และแทรกอยู่
ระหว่างกิจกรรมเนื้อหาสาระ  ได้มีการใช้แนวทางของการจัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ทักษะ  
และทัศนคติแก่ผู้เข้ารับการอบรม  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมสนใจและรับประโยชน์ของการฝึกอบรม
ได้อย่างแท้จริง  จึงมีค าว่าค าถามว่า “ท าไมต้องใช้กิจกรรมเพื่อการฝึกอบรม”  เพราะการฝึกอบรมมี
การจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรมเพื่อสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้  ความกระตือรือร้น  ทัศนคติที่ดี
และพฤติกรรมในทางบวก ซึ่งเป็นบันไดขั้นแรกที่จะท าให้การอบรมประสบความส าเร็จ การจัด
กิจกรรมเพ่ือละลายพฤติกรรมนั้น  ผู้น ากิจกรรม ต้องมีการปรับใช้ตามความเหมาะสมของ          
บุคคล  เวลาและสถานที่  กิจกรรมที่ใช้ในการฝึกอบรมนั้นจะต้องท าให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เสริมสร้าง
มิตรภาพ  ผ่อนคลายความตึงเครียด  กิจกรรมละลายพฤติกรรมเป็นกิจกรรมหรือเกมที่ใช้ในการ
ฝึกอบรม  เป็นการสร้างบรรยากาศที่ยอมรับเปิดเผยซึ่งกันและกัน  รวมทั้งความสนุกสนาน 

ความส าคัญของกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาบุคลากรหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากิจกรรม
ละลายพฤติกรรม  เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นด้วยวิธีการที่จะช่วยให้ทุกคนได้แนะน าและเปิดเผยตัวเอง
ออกมาให้สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มได้รู้จักกันมากขึ้น  ได้ท ากิจกรรมร่วมกัน  อันจะก่อให้เกิดความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน  มีความรู้สึกว่าเป็นพวกเดียวกัน  ซึ่งเสริมสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตร  ท าให้ทุกคน
กล้าแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ  พร้อมทั้งอยากมีส่วนร่วมในกิจกรรมการอบรม     กิจกรรมหรือเกม    
จึงเป็นเทคนิคการฝึกอบรมประเภทเน้นจุดศูนย์กลางการเรียนรู้   ที่กลุ่มผู้ เข้ารับการอบรม            
โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้         
อันเนื่องจากการค้นพบตนเอง  อันจะเป็นแนวทางสู่การพัฒนาตนเอง  กิจกรรมที่ใช้ในการฝึกอบรม 
คือ  กิจกรรมละลายพฤติกรรม  มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความรู้จักคุ้นเคยระหว่างผู้เข้ารับการอบรม
ซึ่งมาจากต่างฝ่ายต่างแผนก  เกมจะช่วยสร้างบรรยากาศแห่งการเปิดเผยตัวเองให้ผู้อ่ืนรู้จัก  จะเป็น
ประโยชน์ต่อการเรียนรู้  การแสดงความคิดเห็นและการท ากิจกรรมร่วมกัน  ซึ่งเป็นการผสมผสานกัน
ระหว่านันทนาการและกิจกรรม  เป็นการเสริมบรรยากาศให้มีความสนุกสนานมีรอยยิ้ม  เพ่ือให้คลาย
จากความตึงเครียด  ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้เข้ารับการอบรมให้มากยิ่งขึ้น 

สรุปกิจกรรมการฝึกอบรมของธรรมะโอดีเน้นเป็นพระวิทยากรจัดกระบวนการ โดยเน้น
กิจกรรมในการเรียนในเรียนรู้   เรียนรู้ธรรมะผ่านกิจกรรม เรียนรู้ผ่านสื่อ เรียนรู้ผ่านการมีส่วนร่วม    
จงึท าให้ธรรมะโอดีมีความแตกต่างจากการอบรมท่ัวๆ ไป เพราะการน ากิจกรรมมาประยุกต์ในการสอน
ธรรมะเพ่ือเสริมองค์กรสันติสุขต่อไป 

 
 
  



 

๓๘๗ 

 

๔.๑.๙.๔ คู่มือประกอบการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี 
เป็นหนังสือ “พูดนอกไมค์ในองค์กร” เรียบเรียงและเขียนโดย พระอาจารย์

ปราโมทย์  วาทโกวิโท (ป.วาทะนอกไมค์) ซึ่งเป็นหนังสือคู่มือการประกอบการฝึกอบรมหลักสูตร 
“ชีวิตเบิกบาน การท างานเป็นสุข”มีการแบ่งออกเป็น ๑๔ ภาคแต่ละภาคมีสาระส าคัญพอสังเขป  คือ  

ภาคที่ ๑ การพัฒนาอารมณ์ (EQ) กับการท างาน 
          สรุปสาระส าคัญ คือ พูดถึงการควบคุมอารมณ์ วิธีการระงับความโกรธตามหลัก

พระพุทธศาสนา  เพราะในการท างานร่วมกันย่อมมีการกระทบ  กระเทือน  กระแทก อาจจะน ามาซึ่ง
ความขัดแย้งกับเพ่ือนร่วมงาน จึงต้องใช้สติในการพัฒนาตนเอง ในการควบคุมตนเอง พร้อมทั้งเข้าใจ
จริตของเพ่ือนร่วมงาน ท าให้เราต้องเคารพ ยอมรับในความแตกต่าง  

ภาคที่ ๒ ศิลปะการบริหารและผู้น าองค์กร 
        สรุปสาระส าคัญ คือ พูดถึงการบริหารของผู้น าองค์กรและผู้น าส่วนงานต่างๆ จะ

ท าอย่างถึงจะพัฒนาตนเองให้เป็นผู้น าในหัวใจคน เพราะค าว่า การบริหารหมายถึง การท างานให้
เสร็จโดยอาศัยคนอ่ืน หัวใจหลักของผู้น าคือ ท าเองก็ได้ จัดการให้คนอ่ืนท าก็ได้ นั่นคือผู้น าที่สุดยอด
มาก ผู้น าที่ดีต้องมี จังหวะ เวลา  เสนา  จักขุมา  และธรรมะ ใช้ธรรมาธิปไตยในการบริหาร   

ภาคที่ ๓ พฤติกรรมการบริการด้วยใจ “บริการเป็นเลิศ” 
        สรุปสาระส าคัญ คือ ค าว่า การบริการ คือ การรับใช้เพ่ือนมนุษย์อย่างมีความสุข  

เป็นงานที่ได้บุญ เพราะบริการ คืองานบุญ เป็นงานของพระโพธิสัตว์ มีความสุขทุกครั้งที่ได้ช่วยเหลือ
ผู้อ่ืน พูดถึงความอ่อนน้อมถ่อมตน การสื่อสารระหว่างเพ่ือนร่วมงานและผู้มาใช้บริการด้วยวจีสุจริต  
คนที่ท างานด้านบริการควรตระหนักเสมอ คือ “ท าให้คนรอบข้างมีความสุข” 

ภาคที่ ๔ ทักษะชีวิตกับการพัฒนาตนเอง 
        สรุปสาระส าคัญ คือ เป็นการบริหารจัดการชีวิตตนเองด้วยทักษะชีวิต เป็นวิชา

ชีวิต ชีวิตหลายคนอาจจะสอบผ่านวิชาอ่ืนๆมากมาย แต่บางคนกลับตกวิชาชีวิต จึงต้องกลับมา
พิจารณาตนเอง ซึ่งเราพยายามจะไปเปลี่ยนคนรอบข้าง แต่เราไม่ยอมที่จะเปลี่ยนตนเอง เช่น การฝึก
เป็นคนที่ตรงต่อเวลา เพราะถือว่าเป็นวินัยพื้นฐานที่ส าคัญในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  

ภาคที่ ๕ ครอบครัวอบอุ่น ความรักยั่งยืน 
        สรุปสาระส าคัญ คือ  มีปราชญ์กล่าวว่า “ความสุขของครอบครัว คือ สันติสุข

ของสังคม ” ครอบครัวเป็นสถาบันเล็กๆแต่มีความส าคัญที่สุด เพราะพ้ืนฐานครอบครัวเป็นอย่างไร    
ก็ส่งผลต่อการด าเนินชีวิตของแต่ละคน การเลือกคู่ชีวิต  การเลี้ยงลูก โดยยึดหลักทางพระพุทธศาสนา 
รวมถึงภัยของชีวิตวัยรุ่น และกล่าวถึงครอบครัวคุณธรรม 

ภาคที่ ๖ การสร้างความสัมพันธภาพระหว่างเพื่อนร่วมงาน 



 

๓๘๘ 

 

        สรุปสาระส าคัญ คือ  เน้นการฟ้ืนฟูความสัมพันธ์ในการอยู่ร่วมกัน เป็นการสร้าง
ค าพูดการสื่อสารที่ให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน เพราะความขัดแย้งในองค์กรเกิดมาจากสิ่งเล็กๆ ค าพูด
บางค าท่ีไม่ตั้งใจ แต่ท าให้อีกฝ่ายเสียความรู้สึก จึงน าไปสู่ความขัดแย้งในองค์กร สัมพันธภาพกับเพ่ือน
ร่วมงานจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ด้วยค าพูดง่ายๆ คือ ขอบคุณ  ชื่นชม  ขอโทษ และให้อภัย 

ภาคที่ ๗ การพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพด้วยคุณธรรม 
        สรุปสาระส าคัญ คือ  เน้นถึงวิชาชีพของความเป็นหมอและพยาบาล เป็นอาชีพที่

ได้บุญมหาศาล แต่ต้องใช้สติ ขันติ มากกว่าอาชีพอ่ืนๆ เพราะต้องอยู่กับคนที่มีความทุกข์ทางกายและ
ความทุกข์ทางใจ  จะจัดการตนเองอย่างไรไม่ให้มีความทุกข์ไปด้วย ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความส าคัญมาก 
ดังนั้น จรรยาบรรณในวิชาชีพนี้ต้องมีความระมัดระวังมาก เพราะมันหมายถึงชีวิตของคน 

ภาคที่ ๘ การศึกษาพัฒนาครูพันธุ์ใหม่กับเทคนิคการสอน 
        สรุปสาระส าคัญ คือ เน้นถึงค าว่า ครู ผู้สอนศิษย์ให้มีแรงบันดาลใจ รากฐานของ

ชีวิตคนเรามาจากการศึกษา เพราะเมื่อได้รับการศึกษาที่ดี ก็ส่งผลให้เขาได้รับโอกาสที่ได้ ครูจึงเป็น
บุคคลที่มีความส าคัญในการเป็น “ต้นแบบ” ที่ดี รวมถึงเทคนิคกระบวนการในการสอนครูจึงควรให้ 
“ความรักก่อนให้ความรู้” รวมถึงเทคนิคการเป็นครูมืออาชีพ 

ภาคที่ ๙ กระบวนการพัฒนาองค์กรเข้มแข็ง 
        สรุปสาระส าคัญ คือ  การพัฒนาองค์กรมีความส าคัญมาก เพราะต้องบริหารคน

ก่อนบริหารงาน เมื่อคนมีคุณภาพก็ส่งผลต่องานที่มีคุณภาพด้วย การจะสร้างให้องค์กรมีคุณภาพจึง
ต้องพัฒนาคนด้วยกระบวนการฝึกอบรมในรูปแบบต่างๆ แต่ต้องให้ความส าคัญในเรื่องของคุณภาพ
ชีวิต เพราะคนเรามีวิชาชีพ และวิชาชีวิต จึงต้องพัฒนาควบคู่กันไป 

 
ภาคที่ ๑๐ ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร SWOT Analysis 
สรุปสาระส าคัญ คือ  เน้นการพัฒนาองค์กรด้วย SWOT เชิงพุทธ โดยน า

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ คือ หลักพ้ืนฐานของความเป็นมนุษย์ คือ ศีล ๕ เพราะถ้า
ทุกคนในองค์กรน าหลักศีล ๕ มาประยุกต์ใช้จริงๆ รับรองว่าองค์กรเกิดสันติสุขในการอยู่ร่วมกันอย่าง
แน่นอน เพราะถ้าเราอยู่ด้วยแบบไม่เบียดเบียนกัน องค์กรสังคมเกิดสันติสุขอย่างแท้จริง 

ภาคที่ ๑๑ บทเพลงก าลังใจในการท างาน 
        สรุปสาระส าคัญ  คือ เน้นเพลงธรรมะที่ให้ก าลังใจในการท างาน รวมทั้งให้โจทย์

ท างานร่วมกัน คือให้คนในองค์กรแต่งเพลงร่วมกัน จากค าที่ก าหนดให้ เช่น ค าว่า สามัคคี  ขัดแย้ง 
กตัญญู เป็นต้น   ซึ่งเวลาคนเราท างานร่วมกันย่อมมีเป้าหมายเดียว ทุกคนจะเกิดความสมัครสมาน
สามัคคีในการอยู่ร่วมกัน  การแต่งเพลงจึงเป็นเครื่องมือเพ่ือน าไปสู่ความรักความสามัคคี  

 



 

๓๘๙ 

 

ภาคที่ ๑๒ หลักสูตรการพัฒนาองค์กรยุคใหม่ OD 
        สรุปสาระส าคัญ คือ พูดถึงว่ากระบวนการอบรมแบบธรรมะโอดีมีหลักสูตร

อะไรบ้าง ซึ่งหลักสูตรที่เสริมสร้างองค์กรสันติสุขได้จริงๆ จากประสบการณ์ในการใช้กระบวนการ
ธรรมะโอดีมา  ๘   ปีนั้น  คือ หลักสูตร “ชีวิตเบิกบาน  การท างานเป็นสุข” เป็นการเน้นสัมพันธภาพ
ในการอยู่ร่วมกันและจัดการความขัดแย้งระหว่างบุคคลและระดับองค์กร 

ภาคที่ ๑๓ การบริหารจิตพิชิตการท างาน 
        สรุปสาระส าคัญ คือ เน้นการสวดมนต์ไหว้พระ บริหารจิตเจริญปัญญา นั่งสมาธิ 

แผ่เมตตาธรรม เพราะชีวิตคนเรามี ๓ ฐาน คือ  ฐานกาย ฐานคิด ฐานใจ  ซึ่งฐานที่ส าคัญมากที่สุดแต่
คนใส่ใจน้อยที่สุด  คือ ฐานใจ  จึงต้องมีเรื่องของการพัฒนาจิตควบคู่ไปด้วย เพราะการท างานร่วมกัน
จริงๆ ส่วนมากกระทบความรู้สึก กระทบที่ใจเป็นส าคัญ จึงต้องยกใจขึ้นเพื่อพัฒนา 

ภาคที่ ๑๔ ประมวลภาพการอบรมบุคลากร 
        สรุปสาระส าคัญ คือ  เป็นการประมวลภาพจากการฝึกอบรมตามองค์กรต่างๆ 

เพ่ือให้เห็นว่าการอบรมแบบธรรมะโอดีมีการเผยแผ่ธรรมอย่างไร  เพราะภาพหนึ่งภาพมีค่ามากกว่า
ค าพูดหนึ่งพันค า  แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศแห่งความรัก ความสามัคคี สัมพันธภาพ ซึ่งการท างาน
ร่วมกันจริงๆ ไม่ใช่ว่าจะเน้นแต่งานเท่านั้น แต่ต้องเข้าใจความรู้สึกของกันและกัน “ภาพจึงสื่อถึงว่า
ธรรมะโอดีท าอะไรบ้าง” 

 

๔.๑.๙.๕  อุปกรณ์การฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี 
การฝึกอบรมแบบธรรมะโอดีต้องมีการเตรียมอุปกรณ์ที่ชัดเจนมากการกว่า

บรรยายธรรมะทั่วๆไป  เพราะอุปกรณ์เป็นเครื่องช่วยสนับสนุนให้การฝึกอบรบบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ดังนั้น จึงต้องมีการเตรียมอุปกรณ์การฝึกอบรมสามารถแบ่งออก  ๓๒  ประการ คือ 

๑) ถ่านพานาโชนิค จ านวน  ๘  ก้อน ขนาด ๒ A เพ่ือใส่ไมค์ลอยพระวิทยากร 
๒) ป้ายชื่อคล้องคอ เขียนเฉพาะชื่อจริงเท่านั้น ขนาดตัวอักษรใหญ่  
๓) การแต่งกาย กางเกงขายาว สีเสื้อเหมือนกัน สามารถลุกนั่งสะดวก 
๔) ปากกาเท่ากับผู้เข้าฝึกอบรม หรือ แจ้งให้ผู้เข้าอบรมเตรียมมาด้วย 
๕) กระดาษ A๔   จ านวน ๒ ริม 
๖) กระดาษคลิปชาร์ต  จ านวน  ๓๐  แผ่น 
๗) ปากกาเมจิสีแดง ๑๐ ด้าม สีน้ าเงิน  ๑๐  ด้าม 
๘) เทียนขนาดนิ้วโป้ง  จ านวน  ๓ เล่ม  และไม้ขีด 
๙) รายชื่อผู้เข้าอบรม จ านวน  ต าแหน่ง  และศาสนา 
๑๐) ห้องประชุมปูผ้าขาวห้องโล่ง  หรือ จัดเก้าอ้ีตัวยู 
๑๑) โต๊ะวางโน้ตบุคและเก้าอ้ีนั่งส าหรับพระวิทยากร 



 

๓๙๐ 

 

๑๒) สายเสียงเพ่ือต่อกับโน้ตบุค วิทยากรน าโน๊ตบุคไปเอง 
๑๓) ไมค์ลอย  ๒  ตัว ไมค์สาย  ๒  ตัว 
๑๔) เครื่องเสียง-ล าโพงแบบมีมิค และคนคุมเครื่องเสียง 
๑๕) ความสว่างของโปรเจคเตอร์ชัดเจน มีขนาดใหญ่ 
๑๖) โต๊ะบรรยายพระวิทยากรมีน้ าร้อน  น้ ามะนาว  น้ าเปล่า  น้ าขิง 
๑๗) น้ าปานะพระวิทยากรในห้องพัก 
๑๘) ภัตตาหารเช้า และภัตตาหารเพล  
๑๙) รางวัลส าหรับท ากิจกรรมกลุ่ม จ านวน  ๖  ชิ้น 
๒๐) หนังสือเชิญพระวิทยากรและโครงการฝึกอบรม 
๒๑) แผนที่การเดินทางของพระวิทยากร 
๒๒) ความคาดหวังของการฝึกอบรมครั้งนี้  
๒๓) หนังสือคู่มือประกอบการฝึกอบรม 
๒๔) การประเมินการอบรมแจกเอกสารเมื่อจบกิจกรรม 
๒๕) สถานที่พักพระวิทยากรและทีมพระวิทยากร 
๒๖) จัดตั้งโต๊ะหมู่บูชา/ พระบรมฉายาลักษณ์ /ป้ายโครงการด้านหน้าเวที 
๒๗) ป้ายกติกาการอบรม และก าหนดการอบรม 
๒๘) การเดินทางของพระวิทยากรและทีมวิทยากร 
๒๙) ไม่อนุญาตให้ถ่ายวีดีโอเพราะกระบวนการเป็นกิจกรรม  
๓๐) แผ่นประชาสัมพันธ์โครงการทางสื่อออนไลน์ 
๓๑) แจ้งสภาพปัญหาขององค์กรเพื่อจัดหลักสูตร 
๓๒) เครื่องสังฆทานส าหรับองค์กร และ พานขนาดใหญ่ ๒ อัน 
การเตรียมอุปกรณ์จึงมีความส าคัญมากเพราะเป็นจุดส าคัญเริ่มต้นของการ

ฝึกอบรม  โดยพระวิทยากรจะต้องมีการประสานงานกับองค์กร โดยผู้จัดฝึกอบรมเป็นผู้ประสานการ
ฝึกอบรม  ซึ่งผู้ประสานงานการฝึกอบรม จึงต้องมีความชัดเจนเพ่ือความต่อเนื่องในการประสานงาน
ตั้งแต่เริ่มต้น จนจบกระบวนการฝึกอบรม 

 

๔.๑.๙.๖ ภาพการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี  
ภาพของการอบรมแบบธรรมะโอดีแสดงให้เห็นถึงความสุข  สนุก  รอยยิ้ม เป็น

กันเอง การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ เรียนรู้อย่างมีความสุขการสร้างสัมพันธภาพในการอบรม  
กิจกรรมกลุ่ม เป็นบรรยากาศแห่งการเสริมสร้างองค์กรสันติสุข จึงมีภาพการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี 
ดังนี้ 

 



 

๓๙๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

๓๙๒ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่  ๔.๒๑  แสดงภาพกิจกรรมการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี 
 



 

๓๙๓ 

 

สรุปภาพบรรยากาศของการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดีเน้นกิจกรรม การเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วม มีเป้าหมายหลักคือ “การสร้างสันติภาพให้เกิดแก่คนในองค์กร” จัดการความขัดแย้งใน
องค์กร มุ่งสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม พระสงฆ์จึงเป็นสื่อแห่งสันติภาพของโลก กิจกรรมจึงมี
ความส าคัญต่อการเสริมสร้างองค์กรสันติสุขเพราะมีการเน้นความสนุกสาระ สงบ ส านึกและ
สร้างสรรค์ ธรรมะจึงต้องมีชีวิต เรียนรู้ธรรมะผ่านกิจกรรม เพราะกิจกรรมจะเป็นตัวเชื่อมโยงไปหา
ธรรมะเพ่ือการเห็นภาพอย่างชัดเจน จึงเป็นการสร้างบรรยากาศดั่งที่เห็นในภาพ  ซึ่งตอนแรกที่ทุกคน
เข้าร่วมจะมีความรู้สึกว่าธรรมะเป็นสิ่งน่าเบื่อไม่ทันสมัย แต่แท้ที่จริงแล้วธรรมะเป็นเครื่องมือน าไปสู่
ความสุข น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ตลอดแต่การน าเสนอหรือสื่อสารธรรมท าให้รู้สึกว่าไม่ทันสมัย 
หรือ ไม่เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  ธรรมะโอดีจึงน าเสนอธรรมะให้ทันสมัยและมีส่วนร่วม  มองง่ายๆ 
คือ ธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่ทันสมัยตลอด  แต่วิทยากรสมัยใหม่จะท าให้ธรรมะมีความ
น่าสนใจมากขึ้น 
 

๔.๑.๑๐ ขั้นตอนการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี 
 

ขั้นตอนการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดีเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างองค์กรสันติสุขเน้นเรื่อง
สัมพันธภาพในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขเป็น“การบริหารคน ก่อนบริหารงาน” มีจ านวน ๑๐ 
กิจกรรมหลักในหลักสูตร ๑ คืน ๒ วันเต็ม คือหลักสูตร “ชีวิตเบิกบาน  การท างานเป็นสุข”         
มีรายละเอียดขั้นตอนการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี โดยแบ่งออกเป็นกิจกรรม ระยะเวลาการอบรม 
พระวิทยากร หัวข้อย่อยกิจกรรม วัตถุประสงค์การอบรม มีขั้นน า ขั้นสอนขั้นสรุปและหลักธรรมที่
สอดคล้องกับกิจกรรม  ๑๐ กิจกรรม 

 

ตารางท่ี  ๔.๑๓  ขั้นสอนข้ันสรุปและหลักธรรมที่สอดคล้องกับกิจกรรม  ๑๐ กิจกรรม 
กิจกรรม หัวข้อย่อยของกิจกรรม/เนื้อหาการฝึกอบรม กระบวนการฝึกอบรม 

๑)Play and 
Learn เพลิน
ธรรม 

 

-เปิดหัวใจสู่ธรรมยอดไม้อ่อนโยน ยอดคนอ่อนน้อม 
-สัมพันธภาพด้วนบวกสิ่งเล็กเล็กที่เรียกว่ารัก 
-ยิ้มเปิดประตูสู่มิตรภาพการฟังด้วยหัวใจอย่างลึกซึ้ง 
-ดีตามยถากรรม แต่เลวอย่างเป็นระบบ 
-สามเหลี่ยมไว้วางใจ 
-จุดประกายไฟในการท างาน ความกตัญญูต่อองค์กร 

การบรรยาย 
กิจกรรมกลุ่ม 
การแบ่งกลุ่ม 
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
Active Learning  

๒)การสื่อสาร
อย่างสันติสุข
ในองค์กร 
(S-M-C-M-R) 

-รู้รักสามัคคีใจประสานใจรวมใจเป็นหนึ่งผู้น าในหัวใจคน 
-ขอคืนพ้ืนที่ใจ “พลังแห่งความสามัคคีขององค์กร” 
-เปิดใจ  ขอบคุณ  ชื่นชม ขอโทษ ให้อภัย  สัญญาใจ 
-ลดตัวเองต่ า ท าองค์กรสูง “อภัยทาน” 

การบรรยาย 
กิจกรรมกลุ่ม 
การแบ่งกลุ่ม 
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 



 

๓๙๔ 

 

 -Interfaith Dialogue (สันติสนทนา) Active Learning 
๓)ปลูกรัก 
ปรับพลังจิตใต้
ส านึก 
 

-โปรแกรมพลังจิตใต้ส านึก-ลดอัตตาพัฒนาองค์กร  
-จุดจุบของบุคลากรที่ขาดสติ-สัมปชัญญะ 
-ศีล๕สันติภาพขององค์กรสร้างสัมมาวาจา 
-SWOTองค์กร ความเสี่ยงขององค์กร 
-การจงรักภักดีต่อองค์กร 

การบรรยาย 
กิจกรรมกลุ่ม 
การแบ่งกลุ่ม 
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
Active Learning 

๔)พัฒนา
ศักยภาพ ปลุก
ยักษ์ส่งความ
รัก 

-เป้าหมายเดียวกัน-พัฒนาศักยภาพเชิงบูรณาการ  
-สื่อสารด้วยความรักของคนในองค์กร (S-M-C-M-R) 
-ขันติธรรมทางศาสนา (Religious  Tolerance) 
-มอบหมายงานกลุ่ม-พลังความสามัคคี-สัมมาวาจา 

การบรรยาย 
กิจกรรมกลุ่ม 
การแบ่งกลุ่ม 
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
Active Learning 

๕)การสร้าง
สมดุลของ
ชีวิต-วิชาการ
จัดการชีวิต 
 

-ดึงศักยภาพสมองส่วนขวามุ่งสู่ความสุข 
-สามเหลี่ยมความสุขของชีวิต (A-B-C) 
-การบริหารเวลาบริหารอารมณ์ - การสร้างภาพ 
-สิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี  การเชื่อมโยงของชีวิตสู่ความสมดุล 
-การปรับตัวและวิเคราะห์ชีวิตบุคคลของโลก 

การบรรยาย 
กิจกรรมกลุ่ม 
การแบ่งกลุ่ม 
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
Active Learning 

๖)การจัดการ
ความรู้ สู่การ
จัดการความดี  
 

-การจัดการความรู้ KM-สรุปกิจกรรมการเรียนรู้- 
-พลังการชื่นชมชีวิตกับสายน้ า  
-ชีวิตและความตาย:การเผชิญความตายอย่างสงบ 
-สวดมนต์ภาวนาเพื่อสันติภาพในองค์กร 

การบรรยาย 
กิจกรรมกลุ่ม 
การแบ่งกลุ่ม 
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
Active Learning 

๗)Coaching 
Team องค์กร
คุณธรรมชั้นน า 
 

-ภาวนาเพื่อสันติ-พลังแห่งจิตปัจจุบัน-ดอกไม้ความรัก 
-น าเสนอ SWOT องค์กร ด้วยสันติภาพศีล ๕ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรอย่างสันติสุข 
-มวลรวมความสุขของคนในองค์กร บริการคืองานบุญ 

การบรรยาย 
กิจกรรมกลุ่ม 
การแบ่งกลุ่ม 
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
Active Learning 

๘)Positive 
Feeling-พลัง
กอดรอดชีวิต 
 

-มหัศจรรย์ความรู้สึกบวก-พลังบุญ 
-สัมพันธภาพด้านบวกและพลังการชื่นชม 
-Connect  to  Happy  Life ใส่ใจความรู้สึก 
-ความต้องการ และความรู้สึกต่อองค์กร 
-ยอมรับ  เคารพ  ให้เกียรติ ในความแตกต่าง 

การบรรยาย 
กิจกรรมกลุ่ม 
การแบ่งกลุ่ม 
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
Active Learning 



 

๓๙๕ 

 

-Interfaith Dialogue สันติสนทนา การขอโทษจริงจัง 
-กระบวนการ RJ สร้างสมานฉันท์ในองค์กร 

๙)บัลลังก์คนดี
ในองค์กร
ต้นแบบคนดี
องค์กร 
 

-น าเสนอประโยคสามัคคีเพ่ือองค์กร 
-ดูละครย้อนดูองค์กร“เราจะเดินไปด้วยกันอย่างไร” 
-โปรดช่วยกันดูแลคนดีในองค์กรเสริมแรงทางบวก 
-สร้างก าลังใจคนในองค์กรรางวัลแด่คนดี 
-พลังแห่งการชื่นชม 

การบรรยาย 
กิจกรรมกลุ่ม 
การแบ่งกลุ่ม 
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
Active Learning 

๑๐)Format–
Delete ชีวิต 
เปลี่ยนชีวิตให้
ดีกว่าเดิม 

 

-คนส าคัญของชีวิต-ครอบครัวคุณธรรม 
-มาลัยให้แม่ รักแท้ให้พ่อ-ขอขมาพ่อแม่ 
-ภาวนา For Love อุทิศส่วนกุศลท าบุญสังฆทานองค์กร 
-รับพรเป็นสิริมงคล-ขอขมากรรมต่อพระอาจารย์ 
-กล่าวปิดการอบรม-รับของที่ระลึก-ถ่ายภาพหมู่ 
-เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพธรรมะสวัสดี 

การบรรยาย 
กิจกรรมกลุ่ม 
การแบ่งกลุ่ม 
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

 

ดังนั้น กิจกรรมการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดีจึงมีกิจกรรมการประยุกต์ในการเรียนรู้ผ่าน
กิจกรรม โดยแบ่งออกเป็น  ๒๖  กิจกรรมย่อยประกอบด้วย   

๑. Play and Learn เพลินธรรม  ๒. การสื่อสารอย่างสันติสุขในองค์กร  
๓. ปลูกรักปรับจิตใต้ส านึก  ๔. การฟังด้วยหัวใจอย่างลึกซึ้ง 

๕. เสน่ห์ของคน “กตัญญูต่อองค์กร” ๖. พลังแห่งการชื่นชม “ค้นหาความดี” 

๗. Coaching Team องค์กรคุณธรรมชั้นน า๘. Connect to Happy Life ใส่ใจความรู้สึก   

๙. Positive Felling พลังกอดรอดชีวิต ๑๐. บริการคืองานบุญ “รักไม่มีเงื่อนไข” 

๑๑. พุทธวิธีบริหารองค์กร“ผู้น าในหัวใจคน”๑๒. SWOT พุทธบูรณาการศีล ๕ สู่องค์กร 

๑๓. โปรดชว่ยกันดูแลคนดีในองค์กร ๑๔. Format ชีวิต เปลี่ยนชีวติให้ดีกว่าเดิม 

๑๕. ครอบครัวคุณธรรมเชิงพุทธ  ๑๖. มาลัยให้แม่ รักแท้ให้พ่อ 

๑๗. พัฒนาศักยภาพ ปลุกยักษ์ส่งความรัก ๑๘. สันติสนทนา “Interface Dialogue” 

๑๙. สามเหลี่ยมความสมดุลของชีวิต ๒๐. ใจประสานใจอภัยทาน 

๒๑. การส่งพลังบวกและพลังความคิด ๒๒. กระบวนการRJ สร้างสมานฉันท์ในองค์กร 

๒๓. การไกล่เกลี่ยเชิงพุทธ   ๒๔. พัฒนาศักยภาพด้าน EQ สมองส่วนขวา 

๒๕. สวดมนต์แผ่เมตตาเพ่ือสันติในองค์กร ๒๖. การเผชิญความตายอย่างสงบ 

 



 

๓๙๖ 

 

๔.๑.๑๑ การประเมินผลการอบรมธรรมะโอดี 
 

การประเมินผลการฝึกอบรมถือว่ามีความส าคัญมาก เพราะเป็นเครื่องวัดกระบวนการ
ฝึกอบรมว่าได้ผลมากน้อยเพียงใด ซึ่งการอบรมแบบธรรมะโอดี มีการประเมินผล  ๔  ประเด็น  คือ 

๑) ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาสาระของหลักสูตร (Knowledge from Training)   
โดยแบ่งออกเป็น ก่อนการอบรมและหลังการอบรม 

๒) เนื้อหาสาระของหลักสูตร (Course Contents) โดยแบ่งออกเป็น เนื้อหาของ
หลักสูตรตรงตามความต้องการ ความครบถ้วนของเนื้อหา ประโยชน์จากเนื้อหาการอบรม   และ
สามารถน าความรู้ได้ใช้ได้ 

๓) พระวิทยากร ( Instructor)  โดยแบ่งออกเป็น ความรู้ความช านาญใน
หลักสูตรเนื้อหา การถ่ายทอดที่ช่วยให้เรียนรู้ได้ดีข้ึน ความชัดเจนตรงประเด็นในเนื้อหาการสอน 

๔) ประเมินภาพรวมของหลักสูตรนี้และประโยชน์ที่ได้รับจาการอบรมครั้งนี้  
สามารถน าความรู้จากการอบรมครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้กับชีวิต ครอบครัว การท างาน และมีการ
ประเมินผลการอบรมสามารถแบ่งการประเมินผลออกเป็น ๔ ขั้นตอน คือ  

๑) การประเมินล่วงหน้าก่อนการจัดฝึกอบรม   หมายถึง มีการวิเคราะห์ด้วยการ
SWOT องค์กร ซึ่งวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งขององค์กรตามหลักของPDCA เพ่ือการทราบปัญหาของ
องค์กรอย่างแท้จริง น าไปสู่การจัดรูปแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับองค์กร ถือว่าเป็นการประเมินก่อน
การฝึกอบรมในรูปแบบของการสัมภาษณ์ และแบบทดสอบ รวมถึงความต้องการขององค์กรที่แท้จริง
ในการจัดฝึกอบรม  

๒) การประเมินผู้เข้าอบรมก่อนการฝึกอบรมหมายถึงมีการสัมภาษณ์และแบบทดสอบ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมถึงความสุขในการท างาน สัมพันธภาพระหว่างเพ่ือนร่วมงาน การอยู่ร่วมกันใน
องค์กร มุมมองต่อการเข้ารับการอบรมในรูปแบบของธรรมะโอดีว่ามีทัศนคติอย่างไรต่อการอบรม เพ่ือ
ทราบมุมมองของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

๓) การประเมินผู้เข้าอบรมหลังการฝึกอบรมหมายถึงมีการสัมภาษณ์และแบบทดสอบ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมโดยยึดหลัก SMCR ตั้งแต่พระวิทยากร เนื้อหาการอบรม สื่อกิจกรรมการสอน 
ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือเป็นการประเมินผลของการฝึกอบรมหลังจากการอบรม
เสร็จทันที 

๔) การประเมินหลังจากเข้าฝึกอบรม ๑ เดือน หมายถึง เป็นการติดตามผลของการ
อบรมเป็นการสัมภาษณ์ หรือทดสอบผู้เข้าอบรมและผู้จัดการฝึกอบรม รวมถึงผู้บริหารองค์กรว่า
เสริมสร้างองค์กรสันติสุขได้จริงหรือไม่  มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีขนาดไหน         
เพ่ือเป็นตัวชี้วัดรูปแบบการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี 



 

๓๙๗ 

 

สรุปพระวิทยากรธรรมะโอดีก่อนจะออกไปเผยแผ่ธรรมทุกครั้ง จะต้องมีนึกถึงคุณภาพ
ในการฝึกอบรม เพราะต้องคุ้มค่าส าหรับผู้ ฟัง ผู้จัดการฝึกอบรม และองค์กรที่ตั้งใจอยากจัดการ
ฝึกอบรม จึงมีการประกันคุณภาพ (Quality Assurance) ซึ่งหมายถึง การระบุความชัดเจนใน
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดถึงวิธีปฏิบัติ เพ่ือให้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ซึ่งการสอนแต่ละครั้งต้องมี
วัตถุประสงค์มีเป้าหมาย มีวิธีสอนธรรมะ สิ่งที่เราสอนไปนั้นต้องมีคุณภาพ คนฟังมีความสุข มี
มาตรฐานการสอนที่ชัดเจน การประกันคุณภาพมี ๔ อย่าง เป็นขั้นตอนการสอนธรรมะว่าจะมีคุณภาพ 
เป็นที่น่าเชื่อถือ รวมการประเมินผลการฝึกอบรมจะต้องมีความครอบคลุมถึงการประกันคุณภาพการ
เผยแผ่ธรรมของธรรมะโอดีตาม IPOI   คือ 

๑)  ปั จจั ยน า เ ข้ าของการฝึ กอบรม  ( Input)  ป ระกอบด้ ว ยการ เตรี ยมตั ว                  
ให้มีวัตถุประสงค์  เนื้อหาข้อมูล วางล าดับการน าเสนอ  ตีความธรรมะ วิเคราะห์ผู้ฟัง  การเตรียมสื่อ
และอุปกรณ์การสอน  ปัจจัยน าเข้าที่ประกันความส าเร็จตามภาษิตที่ว่า “การเริ่มต้นที่ดีเท่ากับส าเร็จ
ไปแล้วครึ่งหนึ่ง”สรุป คือ เป็นการเตรียมตัวของผู้บรรยาย เช่น การค้นคว้าหลักธรรมในพระไตรปิฎก
และอรรถกถา รวมทั้งอ่านบทเทศนาและต าราอ้างอิงต่างๆ การเก็บข้อมูลหลากหลายทั้งนิทานและ
เหตุการณ์ภายในประเทศและภายนอกประเทศ โดยยึดหลักว่า “ไม่บรรยาย โดยไม่มีการเตรียมตัว” 
ดังที่ประธานาธิบดี อับราฮัม  ลินคอล์นกล่าวว่า “ถ้าให้เวลาผม ๖ ชั่วโมงส าหรับการตัดต้นไม้    
ผมจะใช้เวลา ๔ ชั่วโมงในการลับขวาน” แสดงให้เห็นการเตรียมตัวก่อนบรรยายมีความส าคัญมาก 

๒) ปัจจัยกระบวนการด าเนินการฝึกอบรม (Process) เป็นกระบวนการสอน วิธีการ
น าเสนอธรรมะวิธีการเผยแผ่  เป็นการสอนให้รู้  ท าให้ดู  อยู่ให้เห็น  มีการใช้สื่อและอุปกรณ์การสอน  
สรุป คือ การน าข้อมูลที่ค้นคว้ามาได้มาเรียบเรียงและจัดล าดับในการน าเสนอ  อะไรควรพูดก่อนอะไร
ควรพูดหลัง  ใช้ศิลปะเฉพาะตัวในการน าเสนอตามหลักการและวิธีการบรรยายที่มุ่งให้ได้ ๔  ส. คือ 
สันทัสสนา (แจ่มแจ้ง) สมาปทนา (จูงใจ) สมุตเตชนา  (แกล้วกล้า) และสัมปหังสนา (ร่าเริง) มีผล
ตามมาคือ จากปากต่อปากพูดถึงเราว่าสอนดีเหลือเกิน มีชื่อเสียง 

๓) ปัจจัยผลผลิต ผลที่ได้รับจากการฝึกอบรม (Output) สอนให้ผู้ฟังเกิดความศรัทธา
และปัญญา มีความสุขในการด าเนินชีวิต  สิ่งส าคัญ คือ ผู้ฟัง อยู่ฟังจนจบรายการและได้ธรรมะน าไป
ปฏิบัติ  สรุป คือ การที่ผู้บรรยายได้เตรียมตัวไว้โดยมีคนติดตามฟังตั้งแต่ต้นจนจบ ผู้บรรยายได้ท า
ต้นฉบับหรือบันทึกเสียงส าหรับเผยแพร่ต่อไป  

๔) ปัจจัยผลกระทบ (Impact)  คนฟังได้ความรู้ความศรัทธาเพ่ิมขึ้น การบรรยายมีผล
ต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ฟัง หรือมีอิทธิพลต่อการพัฒนาองค์กร ท าให้คนในองค์กรเกิดการ
เปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางท่ีดี น ามาซึ่งความสุขของคนในองค์กร 

ดังนั้น การฝึกอบรมแบบธรรมะโอดีมีการประกันคุณภาพทุกครั้ งเมื่อไปบรรยายกับ
องค์กรต่างๆ โดยผู้บรรยายจะเตรียมตัวเป็นอย่างดี สอบถามว่าองค์กรที่จัดฝึกอบรมมีความต้องการ



 

๓๙๘ 

 

อะไร  มีปัญหาอะไรที่ต้องการให้แก้ไขปัญหาขององค์กร ความคาดหวังของการจัดฝึกอบรมครั้งนี้เป็น
อย่างไร มีการวิเคราะห์ผู้เข้าฝึกอบรม ตั้งแต่เพศ อายุ การศึกษา ต าแหน่ง วัตถุประสงค์การอบรมที่
แท้จริงคืออะไร  นอกจากนั้นธรรมะโอดีมีการเตรียมสื่อประกอบการบรรยาย เตรียมกิจกรรมเพ่ือให้
เหมาะกับองค์กรนั้นๆ รวมถึงสถานที่ห้องประชุม ระบบเครื่องเสียง เพ่ือความพร้อมที่สุดในการ
ฝึกอบรมและมีการประเมินก่อนการอบรมและหลังการอบรมทุกครั้ งเพ่ือการพัฒนา การประเมินผล
ของวิทยากรธรรมะโอดีในหลักสูตร ๒ วัน ต่อไป  
สรุปผลการประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร เพื่อเสริมสร้าง

องค์กรแห่งความสุข 
หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการชีวิตเบิกบานการท างานเป็นสุขขับเคลื่อนภายใต้ค่านิยมองค์กร  SCPH
ระหว่างวันที่ ๖ – ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ภธูาราฟ้า รีสอร์ท อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว 
ตารางท่ี  ๔.๑๔  สรุปผลการประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 

เพ่ือเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข 
 

 
หัวข้อประเมิน 

ความคิดเห็น แปรผลความพึงพอใจ 

ดีมาก ดี ปานกลาง น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 
(n=๙๗ คน) 

ร้อยละ แปรผล 

๑. ความรู้เกี่ยวกับ
เนื้อหาสาระของ
หลักสูตร 

        

     ก. ก่อนการอบรม ๑๕ ๒๐ ๓๙ ๑๗ ๖ ๓.๒๒ ๖๔.๔๐ ปาน
กลาง 

     ข. หลังการอบรม ๗๖ ๒๑ ๐ ๐ ๐ ๔.๗๘ ๙๕.๖๐ ดี 
๒. เนื้อหาสาระของ
หลักสูตร 

        

     ก. เนื้อหาสาระ
ของหลักสูตร 

๗๗ ๑๙ ๑ ๐ ๐ ๔.๗๘ 
๙๕.๖๐ 

ดี 

     ข. วิธีการ
ถ่ายทอดหรือการ
อบรม 

๘๔ ๑๓ ๐ ๐ ๐ ๔.๘๗ ๙๗.๔๐ ดี 

     ค. ประโยชน์จาก
เนื้อหาการอบรม 

๘๖ ๑๐ ๑ ๐ ๐ ๔.๘๘ ๙๗.๖๐ ดี 

     ง. สามารถน า
ความรู้ไปใช้ได้เพียงใด 

๗๙ ๑๗ ๑ ๐ ๐ ๔.๘๐ ๙๖.๐๐ ดี 



 

๓๙๙ 

 

๓. วิทยากร         
     ก. ความรู้ความ
ช านาญในเนื้อหา
หลักสตูร 

๙๑ ๖ ๐ ๐ ๐ ๔.๙๔ ๙๘.๘๐ ดี 

     ข. การถ่ายทอดที่
ช่วยให้เรียนรูไ้ด้ดีขึ้น 

๙๑ ๖ ๐ ๐ ๐ ๔.๙๔ ๙๘.๘๐ ดี 

     ค. ความชัดเจน
ตรงประเด็นตอบ
ค าถาม 

๘๙ ๘ ๐ ๐ ๐ ๔.๙๒ ๙๘.๔๐ ดี 

๔. อื่น ๆ         
     ก. บรรยากาศใน
การอบรมครั้งนี ้

๗๑ ๒๑ ๕ ๐ ๐ ๔.๖๘ ๙๓.๖๐ ดี 

     ข. อาหารกลางวัน 
อาหารเย็น  
อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 

๖๐ ๓๔ ๓ ๐ ๐ ๔.๕๙ ๙๑.๘๐ ดี 

๕. โดยภาพรวม
ทั้งหมดท่านมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับ
ใด 

๘๔ ๑๒ ๑ ๐ ๐ ๔.๘๖ ๙๗.๒๐ ดี 

                                                             สรุปความพึงพอใจ
ในภาพรวม 

๔.๖๙ ๙๓.๘๐ ดี 

 

หมายเหตุ : การแปรผลค่า x 
คะแนนระหว่าง  ๓.๖๘ – ๕.๐๐   หมายถึง    ระดับดี 
คะแนนระหว่าง ๒.๓๕ – ๓.๖๗ หมายถึง    ระดับปานกลาง 
คะแนนระหว่าง  ๑.๐๐ – ๒.๓๔  หมายถึง    ระดับไม่ดี 

■ ประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรมครั้งนี้ 
 

 ๑.  เป็นพลังในการท างาน  รับพลังบวกกลับไปใช้ในชีวิตและการท างาน  ท าให้ตนเองมีเป้าหมาย 
 ๒.  เป็นแนวทางในการพัฒนาและด าเนินชีวิต  ได้แนวคิดในการใช้ชีวิตประจ าวันต่อไป 
 ๓.  น าไปปรับสมดุลชีวิต  เรียนรู้ในความหมาย  เข้าใจในการกระท าของแต่ละบุคคล 
 ๔.  น ากลับไปใช้ในชีวิตการท างาน  และครอบครัว 
 ๕.  ได้น าไปปฏิบัติได้จริงทุกข้อ 
 ๖.  น าหลักธรรมในการด าเนินชีวิตให้ประสบความส าเร็จ  อย่างมีความสุขและสมดุลไปใช้ 



 

๔๐๐ 

 

 ๗.  น าไปปรับใช้ในชีวิตได้  สมดุล  ๓  อย่าง  ตนเอง  งาน  ครอบครัว 
 ๘.  ได้รู้จักองค์กรในแง่มุมที่ไม่เคยรู้จักมาก่อน 
 ๙.  ได้รู้จักผู้ร่วมงานในองค์กรมากขึ้น  ได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่น 
 ๑๐. สมดุลของชีวิต  การท างาน  บริหารเวลา  การคิดบวก  การจัดการความขัดแย้ง 
 ๑๑. พัฒนาตนเองน าไปใช้กับองค์กร มอบความรักการอยู่ร่วมกัน  และการท างานในองค์กร 
 ๑๒. ดีมาก  สามารถน าไปใช้ในชีวิตได้จริง ๆ  ขอบคุณทีมงานมากค่ะ 
 ๑๓. ควรปรับสมดุลชีวิต  ครอบครัว  และการงาน  การพัฒนาองค์กร 
 ๑๔. ท าให้เรารู้จักการขอบคุณ ขอโทษ การให้อภัย และการให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน   
 ๑๕. มีพลังใจกลับไปท าในสิ่งที่จะพัฒนาให้ดีขึ้น  ทั้งการงานและการใช้ชีวิต 
 ๑๖. ท าให้มีความรู้มากยิ่งขึ้นรักตัวเองเพ่ือนร่วมงานและครอบครัว การให้ความรักต่อผู้อ่ืน 
 ๑๗. แก้ตนเอง  ครอบครัว  งาน  และองค์กร 
 ๑๘. ฟ้ืนฟูสภาพจิตใจจากแรงกดดัน  แรงเสียดทานต่าง ๆ 
 ๑๙. ได้กล้าที่จะเปิดใจมากขึ้น  เปิดรับสิ่งใหม่ ๆ  เปลี่ยนความคิดตัวเอง 
 ๒๐. ได้ข้อคิดในการเปลี่ยนความคิด  เพ่ือไม่ให้ตัวเองเป็นทุกข์ 
 ๒๑. การปรับสมดุลในชีวิตและหลักธรรมะต่าง ๆ  ที่สามารถน ามาใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน 
 ๒๒. ท าให้เรามีโอกาสได้ท าความรู้จักกับเพ่ือนๆ ในองค์กรที่บางคนไม่เคยได้พูดคุยกันเลย 
 ๒๓. สร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน มีโอกาสได้ทบทวนตนเองสร้างสมดุลให้กับตนเอง 
 ๒๔. หันกลับมาวิเคราะห์ตัวเองมากขึ้น 
 ๒๕. ท าให้ได้เข้าใจตนเอง เพ่ือนที่ท างาน ครอบครัว อย่างมีความสมดุล  
 ๒๖. ใช้หลักธรรมะกับการท างาน  ชีวิตครอบครัว  ตนเอง 
 ๒๗. ได้รู้จักเพ่ือน พ่ีน้องที่น่ารัก ได้รู้จักเพ่ือนใหม่ ได้มีความสามัคคีและรักองค์กรมากขึ้น 
 ๒๘. มีการยอมรับปรับตัวเราเองมากขึ้น 
 ๒๙. การดูแลตัวเอง  ครอบครัว  การปรับตัวเองให้สมดุล 
 ๓๐. แนวคิดในการท างาน หลักธรรมในการด ารงชีวิต 
 ๓๑. รู้ตนเอง  พัฒนาที่ตนเอง  แก้ไขที่ตนเอง 
 ๓๒. ท าให้ช าระใจตนเองให้เบาสบายขึ้น 
 ๓๓. ได้ประโยชน์มากมายในเรื่องการงาน การด าเนินชีวิต ครอบครัว การดูแลตนเอง จิตใจตนเอง 
 ๓๔. การน าความรู้ไปใช้ปรับตัว และท าให้ชีวิตมีทิศทางที่ดี 
 ๓๕. รู้จักตนเองมากขึ้น ต้องรักษาสมดุลของตัวเอง  ครอบครัว  และการท างานให้เสมอกัน 
 ๓๖. สามารถน าสิ่งที่ได้จากการอบรมไปปรับใช้ในการท างานและการใช้ชีวิตประจ าวัน  
 ๓๗. เข้าใจหลักค าสอนมากขึ้น, ได้เพ่ือนใหม่และความสามัคคี, ได้กอดคนที่รักด้วย 



 

๔๐๑ 

 

 ๓๘. ทบทวนตนเองอย่างมีสติ  มีพลังในการเริ่มต้น 
 ๓๙. ได้พัฒนาตนเอง  ทั้งทางด้านจิตใจ  ฟ้ืนฟูจิตใจที่ก าลังหมดแรงได้ดีมากค่ะ 
 ๔๐. รู้จักการท างานร่วมกัน  ขอโทษ  ให้อภัย  รักองค์กร  รักครอบครัว  รักตัวเองมากขึ้น 
 ๔๑. หลักสามเหลี่ยม  A  B C จะน าไปปรับใช้ในชีวิต 
 ๔๒. การหันหน้าเข้าหากัน  อบอุ่นจากการกอดสัมพันธ์ได้ซึ่งความรู้สึกดี ๆ 
 ๔๓. ท าให้เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่เปิดใจการเรียนรู้  เข้าใจตนเอง  สนใจคนอ่ืน 
 ๔๔.  การฝึกปฏิบัติจริง ในเรื่องการท างาน   การใช้ชีวิต 
 ๔๕. น าไปปรับใช้ในองค์กรใช้หลัก  ชื่นชน  ยินดี  ขอโทษ  ให้อภัย 

■  การน าไปใช้ในการพัฒนาตนเอง 
 

 ๑.  การรู้จักให้อภัย ขอโทษ  และขอบคุณ 
 ๒.  พัฒนาตนเอง  พัฒนาจิตใจ  พัฒนาชีวิตครอบครัว  และการท างาน 
 ๓.  แก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นที่ตัวเราการน าสิ่งที่ค่ังค้างในใจออกมาเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน   
 ๔.  พัฒนาในแง่การท างานส่วนรวมเพ่ือองค์กรและพัฒนาธรรมะในจิตใจตนเอง   
 ๕.  การท างานร่วมกับคนอ่ืนการสนใจคนรอบข้างบางคนเขาอาจมีเรื่องทุกข์ใจโดยที่เราดูไม่ออก  
 ๖.  ใช้ในเรื่องของการท างาน  ครอบครัว 
 ๗.  ปรับสมดุลสามเหลี่ยมชีวิต ตัวเอง ครอบครัวและการงาน ปรับจิตให้สงบ ให้เวลากับคนที่รัก 
 ๘.  มีความรับผิดชอบมากขึ้นและปรับใช้สมดุลของชีวิต 
 ๙.  การจัดการเวลา สัจจะวาจา ไม่คดโกงเวลาราชการ 
 ๑๐. ได้เรียนรู้ข้อบกพร่องของตนเองแล้วจะน าไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาตนเองต่อไป 
 ๑๑. ท าให้เราต้องปรับสมดุลของชีวิตให้มันสมดุลและสอนให้เรารู้จักค าว่าขอบคุณขอโทษให้อภัย 
 ๑๒. จะน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเองและองค์กร 
 ๑๓. มองตัวเอง การรู้จักตนเอง 
 ๑๔. ใช้ชีวิตอย่างมีสติ สมาธิ มีสติในการด าเนินชีวิต เริ่มที่ตนเองเสมอ 
 ๑๕. ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงความคิด ความรู้สึกไปในทางที่ดียิ่งๆ  ขึ้น 
 ๑๖. น ามาปรับใช้เมื่อเกิดความทุกข์ข้ึน 
 ๑๗. ต้องพยายามท างานให้ไปสู่เป้าหมาย  รวดเร็ว  บริหารครอบครัว  การเงินให้ดี 
 ๑๘. ปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น  จะเข้าใจคนรอบข้างให้มากขึ้น  เพ่ือให้ชีวิตสมดุล 
 ๑๙. น าแนวคิดไปใช้ในการสร้างสมดุลชีวิตให้แก่ตนเอง 
 ๒๐. น าไปใช้ได้ทั้งตนเอง  ครอบครัว  องค์กร  โดยใช้ธรรมะเข้ามามีส่วนร่วม 
 ๒๑. ได้อ่อนน้อมในการเข้าหาผู้ใหญ่  น าไปใช้ดูแลตนเองได้ 
 ๒๒. การน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  ในการน าไปปรับใช้กับครอบครัว  ที่ท างาน 



 

๔๐๒ 

 

 ๒๓. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ความคิด ความสมดุล การพูดจาให้ก าลังใจ ปิยวาจา รับฟังให้มากขึ้น   
 ๒๔. ปรับความสมดุลในชีวิตทั้ง ๓ ด้าน ให้ดี มีความสุขในการท างาน ครอบครัว ตัวเองให้ดีมากขึ้น 
 ๒๕. จะพัฒนาตนเองให้เป็นคนที่เสียสละมากขึ้น  
 ๒๖. การแสดงความรู้สึก อย่าท าเมื่อสายไป 
 ๒๗. การปรับสมดุล เข้าใจผู้อื่น  ให้อภัย  คิดก่อนท า 
 ๒๘. จะดูแลตนเองด้านจิตใจ  และปรับสมดุลชีวิตให้ดีที่สุด 
 ๒๙. เป็นก าลังใจให้มีความมุ่งมั่นในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 
 ๓๐. รู้จักการขอบคุณ  ชื่นชม  ขอโทษ  และให้อภัย  เข้าใจคนอ่ืนมากขึ้น 
 ๓๑. ทุกหัวข้อของการอบรมที่พระอาจารย์น ามาอบรมสามารถน าไปพัฒนาตนเองได้หมด  
 ๓๒. ปรับปรุงตัวเองให้อยู่ร่วมกับเพ่ือร่วมงานอย่างมีสุขในองค์กร 
 ๓๓. พัฒนาด้านจิตใจให้เข้มแข็ง  รู้จักห่วงใยตัวเอง  และครอบครัว องค์กร 
 ๓๔. พัฒนาในด้านการปรับตัวเองและสร้างก าลังใจให้กับตนเอง  
 ๓๕. การรู้จักฟัง  อ่อนน้อมถ่อมตน  รู้จักการท าให้สมดุล 
 ๓๖. Empowerment ตนเองและทีมงาน Powerful strong คุณธรรม จริยธรรม  

■  ข้อควรปรับปรุงและเสนอแนะในการอบรมครั้งนี้ 
 ๑.  ระยะเวลาการอบรม  ๓  วันจะดีมาก ๆ 
 ๒.  ดีมาก ๆ ค่ะ 
 ๓.  ดีอยู่แล้ว 
 ๔.  ไมโครโฟนเสียงขาดๆ หายๆ 
 ๕.  ควรมีระยะเวลาเพ่ิมอีก  ๑-๒  วัน 
 ๖. ควรมีการสอนเรื่องท าสมาธิเดินจงกรมมากกว่านี้ 
 ๗. เพ่ิมระยะเวลาอบรม  ๓-๕  วัน 
 ๘. อยากให้ใช้เวลาประมาณ  ๓ วัน ๒ คืน เวลาในการอบรมน้อย  ท าให้กิจกรรมบางครั้งน้อยไป 
 ๙. ควรจะมีเวลาในการอบรมมากกว่านี้เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้พัก  ผ่อนคลายมากกว่านี้ 
 ๑๐. ระยะเวลาน้อยเกินไป  เวลาจ ากัด 
 ๑๑.  เวลาน้อยเกินไป  กิจกรรมมาก  ควรเพ่ิมเวลา 
 ๑๒. ครบครันค่ะมีประโยชน์ต่อคนที่มาร่วมได้มาถอดทิฐิของตัวเอง เริ่มความรู้สึกเป็นศูนย์เป็นสิ่งดี  
 ๑๓. กลุ่มเป้าหมายควรครบทั้งองค์กร 
 ๑๔. มีเวลาจ ากัด  ท าให้ไม่มีโอกาสชมทิวทัศน์ ทัศนียภาพ 

■  ข้อเสนอแนะอ่ืนๆส าหรับการจัดอบรมในอนาคต เช่น หัวข้อ, หลักสูตร, วิทยากร  

 ๑. ควรใช้หลักสูตรเดียวกันในการท ากระบวนการ OD เพ่ือลดความขัดแย้ง 



 

๔๐๓ 

 

 ๒.  ควรจัดปีละ ๒ ครั้ง และกระจายไปทั่วถึงทุกคน  เพ่ือพัฒนาได้ทั้งองค์กร 
 ๓.  ควรจัดอบรมให้มากกว่านี้เช่น จ านวนวันควรมากกว่า  ๒  วัน 
 ๔.  หลักสูตรนี้ดีมากๆ 
 ๕.  ช่วงเวลาส าหรับอบรมค่อนข้างน้อยท าให้ช่วงกิจกรรมค่อนข้างมากแต่เป็นกิจกรรมดีมาก     
 ๖.  ระยะเวลาอาจน้อยไปท าให้เลิกช้าในวันแรก ควรเพ่ิมระยะเวลาการอบรม 
 ๗.  ชอบที่สุดเลยค่ะ อยากมาอบรมอีกถ้ามีโอกาส 
 ๘.  ได้ข้อคิดและแนวคิดดีมากค่ะ  
 ๙.  หลักสูตรการพัฒนาตนเองและองค์กรให้มีความสุขอย่างยั่งยืน 

๑๐. ต้องให้คนทั้งองค์กรได้มีโอกาสเรียนรู้แบบเดียวกับเราควรมีการจัดอบรมธรรมะโอดี ๑๐๐ %
๑๑. หลักการดูแลครอบครัวให้อยู่อย่างมีความสุข,  หลักการบริหารเงินให้พอใช้ไม่เป็นหนี้ 
๑๒. ชอบการอบรมครั้งนี้  การจัดเนื้อหาดี  ได้ความรู้มาก 
๑๓. การพัฒนาบุคลากรด้านความรู้  เพ่ิมความสามารถ  และพัฒนาจิตใจ 
๑๔. อยากให้เพ่ือนทุกคนในองค์กรเข้าร่วมกิจกรรมธรรมะโอดี 
๑๕. เป็นก าลังให้ผู้จัดการฝึกอบรม 
๑๖. อยากให้มีการจัดอบรมบ่อยๆ ได้ละลายพฤติกรรมของคนทุกคน ลดการปะทะทางอารมณ์ 
๑๗. วิทยากรให้ความรู้ดีมาก 
๑๘. อยากให้มีทุกปีและครบทุกคน 
๑๙. ทุกอย่างดีมากค่ะ 
๒๐. อยากให้จัดทุกๆปี ควรมีการจัดแบบต่อเนื่อง 
๒๑. อยากให้จัดอบรมธรรมะโอดีทุกรุ่นทุกคนในองค์กร  
๒๒. การปรับทัศนคติของตนเองที่มีความขัดแย้งในตนเอง 
๒๓. ผู้บริหารจะต้องกลับไปคิดไปท าไปต่อยอด 
๒๔. เป็นหลักสูตรที่ดี  

๔.๒ รูปแบบการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี 

การฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี (Dhamma OD) เป็น รูปแบบการเผยแผ่ธรรม คือ “การ
เรียนรู้ธรรมะผ่านกิจกรรม” โดยใช้กระบวนการเผยแผ่ธรรมด้วยการประยุกต์พุทธบูรณาการศาสตร์
สมัยใหม่  เน้นกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมในการอบรม เพ่ือเสริมสร้างองค์กรสันติสุข เป็นการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรด้วยธรรมะของพระพุทธเจ้า ใช้กระบวนการ “ฉลาดประยุกต์  สนุกมี
สาระ”  และยังเป็นการฝึกอบรมที่มีการน าธรรมะเข้าสู่จิตใจของคนในรูปแบบสมัยใหม่ โดยใช้สื่อที่
ทันสมัย  มีอุปกรณ์ประกอบการอบรม  มีกิจกรรมเพ่ือเชื่อมเข้าหาธรรมะ  เรียนรู้ธรรมะผ่านกิจกรรม 



 

๔๐๔ 

 

ด้วยกระบวนการ Do คือ ลงมือกิจกรรม  Self เรียนรู้ด้วยตนเอง  Enjoy สนุกสนานเพลิดเพลินใน
ขณะที่เรียนรู้ธรรมะ ท าให้เกิดความร่าเริงบันเทิงธรรมเพลิดเพลินใจ  เป็นการสอนความรู้ผสมผสาน
กับความสนุกสนาน จึงสามารถน ามาประยุกต์การสอนแบบธรรมะโอดี คือ Play and Learn  เพลิน
ธรรม  หมายความว่า เรียนรู้ธรรมะด้วยความเพลิดเพลินธรรมสนุกสนาน  มีกิจกรรมการมีส่วนร่วม
เพ่ือเป็นเครื่องมือที่น าไปสู่การหลักธรรมของพระพุทธเจ้า โดยยึดหลักส าคัญว่า  “โลกก็ไม่ซ้ า  ธรรม
ก็ไม่เสีย” ดังนั้น การเผยแผ่ธรรมยุคใหม่ ต้องใช้หลัก ๕ ประการ  คือ ๑) ค านึงถึงเวลา  ๒) ใช้ภาษา
ทันสมัย  ๓) ปลุกปลอบใจด้วยสาระ ๔) แทรกธรรมะตามขั้นตอน ๕) ยึดแนวสอนแบบพุทธ  
กระบวนการของธรรมะโอดีใช้หลักการสื่อสารธรรมะตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาท  เรียกว่า 
ทฤษฎีสี่ ส. ซึ่งสามารถสรุปให้จ าง่าย คือ แจ่มแจ้ง จูงใจ  แกล้วกล้า  ร่าเริง หรือ ชี้ให้เห็นชัด ชวน
ให้ปฏิบัติ  เร้าให้กล้า  ปลุกให้ร่าเริง  และใช้หลักการสื่อธรรมะตามวิทยาการศาสตร์สมัยใหม่ของ
เบอร์โล คือ SMCR หมายถึง ผู้ส่งสาร สาร ช่องสาร ผู้รับสาร ท าให้เกิดความสอดคล้องกันตาม
แนวทางพระพุทธศาสนาและแนวทางตะวันตก มีเป้าหมายการสร้างองค์กรสันติสุข 

รูปแบบการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี เน้นการท างานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ผู้
เผยแผ่จะต้องมีลักษณะคือ “วิชายอด  จรณะเยี่ยม  เปี่ยมกรุณา  และยื่นดวงตาแก่สังคม”        
ซึ่งหมายความว่า วิชายอด  หมายถึงพระวิทยากรผู้เผยแผ่ธรรมต้องศึกษาด้านคันถะธุระและวิปัสสนา
ธุระอย่างถูกต้องชัดเจน ศึกษาพระไตรปิฎกและปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน จรณะเยี่ยม หมายถึง    
พระวิทยากรผู้เผยแผ่ธรรมต้องมีความประพฤติเป็นต้นแบบที่ดีงาม เพราะ “ตัวอย่างที่ดีมีค่ามากกว่า
ค าสอน” จรณะหรือจรรยาจึงน ามาซึ่งความศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง  เปี่ยมกรุณา  หมายถึง มีจิตมุ่งมั่นใน
การรับใช้เพ่ือนมนุษย์ เพราะงานเผยแผ่ธรรมเป็นงานที่ต้องมีความเสียสละ อดทน ไม่เห็นแก่ลาภ
สักการะในการออกไปช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์  ยื่นดวงตาแก่สังคม หมายถึง การให้ปัญญาที่ถูกต้องแก่
สังคม เป็นดวงตาแห่งปัญญาเกิดแสงสว่างภายในจิตใจ  สร้างสัมมาทิฐิให้เกิดขึ้นแก่สังคม และสิ่งที่
พระนักเผยแผ่ต้องค านึงตลอดเวลาคือ “อนูปวาโท  อนูปฆาโต  การไม่ว่าร้ายใคร ไม่กระทบกระทั่ง
ใคร” ผู้เผยแผ่ธรรมจะต้องเป็นมิตรกับทุกฝ่าย  จงเป็นคนปากช้า แต่หูตาไว พูดน้อยท าให้มาก  ดูให้
มาก  นิ่งให้มาก  เพราะงานด้านการเผยแผ่ธรรมเป็นงานที่ต้องเริ่มต้นที่ “ใจ” ก่อน ใจเป็นใหญ่ ใจ
เป็นประธาน  ใจเป็นผู้น า และทุ่มเทเสียสละ ใจรัก ใจประจักษ์แจ้งออกแรง  ใจแสดงให้เห็น ฉะนั้น
งานเผยแผ่เป็นงานของพระอรหันต์ สั่งการโดยผู้บังคับบัญชาสายตรง คือ พระพุทธเจ้า  เราผู้เดินตาม
รอยพระอรหันต์นั้น ขออาสาเป็นพุทธทาส คือ ผู้รับใช้พระพุทธเจ้า  งานเผยแผ่นั้นต้องสามารถน า
พระธรรมค าสอนเข้าไปกระชับพื้นท่ีในหัวใจของคนท้ังหลายอย่างแจ่มแจ้ง จูงใจ แกล้วกล้าและร่าเริง  

โดยยึดหลักการสื่อสารธรรมทางตะวันตกของเบอร์โล และลีลาการสอนธรรมของ
พระพุทธเจ้า มีความสอดคล้องกันชัดมากซึ่งประกอบด้วย ผู้ส่งสาร(Sender) หมายถึง พระวิทยากร
ของธรรมะโอดีจะต้องเป็นผู้ส่งสารให้เข้าใจง่าย เกิดความแจ่มแจ้ง เหมือนเปิดไฟในที่มืด           



 

๔๐๕ 

 

สาร (Message)  หมายถึงพระวิทยากรของธรรมะโอดีจะต้องเข้าใจสารอย่างชัดเจน สามารถท าให้
สารเข้าใจง่ายเป็นการบูรณาการ เพ่ือให้เกิดการ จูงใจ ท าให้เกิดความศรัทธา ช่องทาง หรือ สื่อ 
(Channel) หมายถึง พระวิทยากรของธรรมะโอดีจะต้องใช้ช่องทางในการน าเสนอสารธรรมะด้วยสื่อ
อุปกรณ์  กิจกรรม  การบรรยาย รูปแบบการน าเสนอที่น่าสนใจ เพ่ือให้ความแกล้วกล้า อยากจะไป
ประพฤติปฏิบัติ  และสุดท้ายผู้รับสาร (Receiver) หมายถึง ผู้รับสาร รับธรรมะจะต้องเกิดความรื่น
เริงบันเทิง มีความสนุกสนาน มีอารมณ์ขัน  เกิดความร่าเริง  เกิดความศรัทธา เกิดปัญญา 
เปลี่ยนแปลงตนเองไปในทางท่ีดี  เรียกว่า “เปลี่ยนชีวิตให้ดีกว่าเดิมด้วยธรรมะโอดี”   
 ดังนั้น รูปแบบการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดีเป็นกระบวนการเรียนรู้ เน้นการมีส่วนร่วม
ของกิจกรรม เป็นรูปแบบที่ ส านสัม พันธ์ของคนในองค์กรให้ เกิดความรักความสามัคคี                
เน้นกระบวนการรูปแบบ  ๕ ส. คือ ๑) สนุก คือสนุกด้วยการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเพ่ือน าไปสู่ข้อคิด
และธรรมะเพ่ือชีวิต  ๒) สาระ คือมีสาระควบคู่ไปด้วยความสนุกสนาน  ข้อคิดสะกิดใจทุกครั้ง       
๓) สงบ คือความสงบเป็นหนทางให้เกิดปัญญา  มองตนเองก่อนค่อยย้อนดูคนอ่ืน ๔) ส านึก คือคิดได้ 
คิดเป็น รู้จักตนเองมากขึ้น กตัญญูต่อองค์กรและผู้บริหาร หัวหน้า พ่อแม่ ๕) สร้างสรรค์คือน าสื่อ
สมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ให้สร้างสรรค์น่าสนใจ อยากเรียนรู้ ไม่น่าเบื่อ และเป็นการเน้นรูปแบบกิจกรรม 
๖  ประการ คือ ๑) ธรรมะนันทนาการ  ประกอบด้วยเกม เพลงและกิจกรรมน าสู่ , ธรรมะ Play and 
Learn เพลินธรรม ๒) ธรรมะจากสื่อ ประกอบด้วยการสอนธรรมะโดยใช้สื่อมัลติมีเดียที่ทันสมัย , 
PowerPoint ๓) ธรรมะสู่จิตส านึก เป็นการพัฒนาสู่จิตส านึกในการน าไปใช้และด าเนินชีวิตตาม
หลักธรรม, ใจประสานใจ ๔) ธรรมะสัมพันธ์ เป็นการเน้นกระบวนการกลุ่มและการท างานเป็นทีมร่วม
คิดร่วมท า ๕) สังคมคุณธรรม เป็นการสร้างเครือข่ายคุณธรรมสู่สังคมเศรษฐกิจพอเพียง ๖) สะท้อน
ธรรม การอภิปราย สัมมนา   และการถาม-ตอบ 

สรุปว่ารูปแบบการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี คือ “การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม” เป็น
ลักษณะของพระวิทยากร ซึ่งพระสงฆ์สามารถท าได้ มีความเหมาะสมอย่างดียิ่ง  เพราะเป็นการ
ประยุกต์หลักค าสอนของพระพุทธศาสนาเพ่ือการเสริมสร้างองค์กรสันติสุข  ด้วยกระบวนการใช้สื่อ
กิจกรรมประกอบการบรรยาย และกิจกรรมกลุ่มเพ่ือการมีส่วนร่วม  โดยเริ่มต้นตั้งแต่การวิเคราะห์
องค์กร  สร้างรูปแบบการอบรม ออกแบบกิจกรรม เป็นการแก้ปัญหาองค์กรอย่างมีระบบตาม
วิทยากการสมัยใหม่และตามพระพุทธศาสนาเพ่ือเสริมสร้างองค์กรสันติสุข 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ลงพ้ืนที่ทดลอง
รูปแบบ ณ โรงพยาบาลล าพูน เป็นการบูรณาการวิทยาการสมัยใหม่และพระพุทธศาสนา  จึงเกิด
รูปแบบการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี(Dhamma OD Model) ในรูปแบบ “D H A M M A O D” 
สามารถน าเสนอรูปแบบการฝึกอบรมแบบ“ธรรมะโอด”ีเพ่ือเสริมสร้างองค์กรสันติสุข ได้ดังนี ้
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แผนภูมิ ๔.๔  รปูแบบการฝึกอบรมแบบ“ธรรมะโอดี”“DHAMMAOD” 
 

  
 

 กาย องค์กร
สันติสุข 

C (Channel) 
แกล้วกล้า (สมตุเตชนา) 

 

M  
      (Message) 

จูงใจ 
(สมาปทนา) 

 

จิต 

ปัญญา 

ปัญญา 

R  
   (Receiver) 
     ร่าเริง 

   (สัมปหังสนา) 

 

กาย 

ศีล 

ศีล 

สมาธิ 

S (Sender) 
แจ่มแจ้ง (สันทัสนา) 

 

M 
(Mindfulness)  

การมีสต ิ

M 
(Meditation)  
การมีสมาธ ิ

A 
(Attitude change) 

การปรับทัศนคต ิ

O 
(Organization) 

องค์กร 

D 
(Development) 

การพัฒนา 

D 
(Discipline)   

ความมีระเบียบวินัย 

H 
(Humanity)   

มีมนุษยสมัพันธ์ 

A 
  (Ambition)   
   ความมุ่งมั่น 

Dhamma OD Model 
รูปแบบการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี  
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แผนภูมิที่  ๔.๕  แสดงรายละเอียด DHAMMAOD MODEL 

กาย ศีล จิต ปัญญา 

ศีล 
D - H 

 

สมาธ ิ
A – M - M 

ปัญญา 
A 

S M C R 

O D 

Model 

D H A M M A O D 

องค์กร
สันติสุข 

แสดงรายละเอียด  
DHAMMAOD MODEL 

แจ่มแจ้ง จูงใจ แกล้วกล้า ร่าเริง 



 

๔๐๘ 

 

จากแผนภูมิแสดงรูปแบบการฝึกอบรมแบบ “ธรรมะโอดี” เพ่ือเสริมสร้างองค์กรสันติสุข 
“DHAMMAOD” โดยมีองค์ประกอบของรูปแบบและรายละเอียด   ดังนี้ 

๑. D (Discipline) ความมีระเบียบวินัย 
รูปแบบการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดีมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี

ระเบียบวินัยต่อตนเอง  ต่อคู่บัดดี้  และต่อกลุ่มการอบรม  เคารพกติกาในการอยู่ร่วมกัน   โดยการ
สร้างกติกาในการร่วมกิจกรรม โดยให้ทุกคนยอมรับในกติการ่วมกัน   มีการแจ้งไว้ตั้งแต่ครั้งแรกของ
การอบรม เมื่อมีการไม่เคารพกติกาจะมีการเตือนด้วยการยึดป้ายชื่อของผู้เข้ารับการฝึกอบรม  เช่น 
การมาร่วมกิจกรรมไม่ตรงต่อเวลาสอดคล้องกับการพัฒนาด้านพฤติกรรมเรียกว่า ศีล (Morality) หรือ
สีลสิกขา หมายถึงการประพฤติที่ดีงามตามระเบียบ วินัย ข้อบังคับ กฏ กติกาของสังคม ไม่ท าให้ผู้อ่ืน
เดือดร้อน ไม่ท าให้ตนเองเดือดร้อน  

๒. H (Humanity) ความเป็นมนุษย์ มีมนุษยสัมพันธ์ 
รูปแบบการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี   เน้นการสื่อสารในการอยู่ร่วมกัน  กระบวนการ

ฝึกอบรมมีการสร้างมนุษยสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้วยกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ  เป็น
การช่วยสร้างบรรยากาศแห่งการเปิดเผยตัวเองให้ผู้อ่ืนรู้จัก  มีกิจกรรมเปิดหัวใจสู่ธรรม เพ่ือเป็นการ
ทักทายและสร้างสัมพันธภาพที่ดี  ลดช่องว่างเป็นการสื่อสารทั้งสองทาง ระหว่างวิทยากรและผู้เข้ารับ
การอบรม  การสร้างสัมพันธภาพด้านบวก รู้ รัก สามัคคี ใจประสานใจ-รวมใจเป็นหนึ่ง กิจกรรมยอด
ไม้อ่อนโยนยอดคนอ่อนน้อม สอดคล้องกับการพัฒนาด้านพฤติกรรม เรียกว่าศีล (Morality)  หรือสี
ลสิกขา  หมายถึง การอยู่ร่วมกันในองค์กรที่ปกติสุข ยอมรับ เคารพ อดทนในความแตกต่างทาง
ความคิด มีความรู้สึกว่า “โลกทั้งผองเราคือพ่ีน้องกัน”  

๓. A (Ambition) ความมุ่งม่ัน 
รูปแบบการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี   เป็นการจัดกิจกรรมเพ่ือกระตุ้นให้ผู้เข้ารับการ

อบรมได้เรียนธรรมะผ่านกิจกรรม ในรูปแบบของกิจกรรม  เกม การมีส่วนร่วม สร้างโจทย์ในการ
ท างานร่วมกัน สร้างการท างานเป็นทีม   เน้นสู่ความสามัคคี และน าไปสู่การพัฒนาตนเอง  สอดคล้อง
กับการพัฒนาด้านจิตใจ เรียกว่า สมาธิ (Concentration) หรือจิตตสิกขา เมื่อกายอยู่ในอาการสงบ 
จิตก็สงบ  หมายถึง มีความมุ่งมั่นพัฒนาด้านของจิตใจให้เข้มแข็งมั่นคง  สามารถจัดการกับปัญหา
ต่างๆได้ และพัฒนาตนเองไปสู่เป้าหมายในการท างานและชีวิต ถึงแม้จะมีอุปสรรคมากมายก็ตาม   

๔. M (Mindfulness) การมีสติ 
รูปแบบการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี  มีวิธีการพัฒนาสติของผู้เข้ารับการฝึกอบรมตั้งแต่

เริ่มต้น ใช้กระบวนการ “สะอาด  สว่าง  สงบ”  ทุกกิจกรรมจะมีการเน้นย้ าเรื่องสติในการบริหารชีวิต
และการท างาน มีภาคปฏิบัติ  บริหารจิตเจริญปัญญา   สอดคล้องกับการพัฒนาด้านจิตใจ เรียกว่า 
สมาธิ (Concentration) หรือจิตตสิกขา  หมายถึง วิธีการของการฝึกอบรมของธรรมะโอดีมุ่งพัฒนา



 

๔๐๙ 

 

ฐานใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม กิจกรรมทุกอย่างจึงเน้นการฝึกสติ เพ่ือน าไปสู่สมาธิที่มั่นคงในการ
ท างานและการใช้ชีวิต 

๕. M (Meditation) การมีสมาธิ 
รูปแบบการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี  วิธีการสร้างสันติภายในด้วยภาวนามัย เข้าสู่

กิจกรรมภาวนาเพื่อสันติภาพ  จึงต้องมีเรื่องของการพัฒนาจิตควบคู่ไปด้วย เพราะการท างานร่วมกัน
จริงๆ ส่วนมากกระทบ  กระเทือน  กระแทก ความรู้สึก กระทบที่ใจเป็นส าคัญ จึงต้องยกใจขึ้นเพ่ือ
พัฒนา จึงมีความสอดคล้องกับสมาธิในไตรสิกขา ทุกกิจกรรมก่อนจะจบกิจกรรมจะมีการให้ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมเข้าสู่สมาธิเพ่ือทบทวนสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ และการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน แล้วให้
เวลาในการเขียนลงกระดาษ หลังจากทบทวนเสร็จ 

๖. A (Attitude change) การปรับทัศนคติ 
รูปแบบการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี  มีวิธีการเปลี่ยนแปลงคนเพ่ือเกิดสัมมาทิฐิ เพราะมี

ค าว่ากล่าวว่า “ทัศนคติคือทุกสิ่งทุกอย่าง” กิจกรรมทุกอย่างของการฝึกอบรมจึงมุ่งปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ปรับเปลี่ยนทัศนคติ  ค านึงถึงความเหมาะสมของบุคคล  เวลาและสถานที่  และมีการปรับ
ใช้กิจกรรมให้เหมาะกับผู้รับการฝึกอบรม เกิดความส านึกในการกระท าของตนเอง “เปลี่ยนชีวิตให้
ดีกว่าเดิม ”สอดคล้องกับการพัฒนาด้านปัญญา เรียกว่า ปัญญา (Wisdom) หรือปัญญาสิกขา   
เพราะเม่ือเกิดสติปัญญาก็สามารถน าพาตนเองไปสู่สันติสุข และน าไปสู่องค์กรสันติสุข 

๗. O (Organization) องค์กร 
รูปแบบการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี  มุ่งพัฒนาคนในองค์กร เพราะคนมีความส าคัญ

มากที่สุด  จึงต้อง “บริหารคนก่อนบริหารงาน”  เมื่อคนมีคุณภาพก็ส่งผลต่องานที่มีคุณภาพด้วย การ
จะสร้างให้องค์กรมีคุณภาพจึงต้องพัฒนาคนด้วยกระบวนการฝึกอบรมทั้งแนวทางวิทยาการสมัยใหม่
และพระพุทธศาสนา  เพราะคนอยู่ในองค์กรมีความแตกต่างทางด้านความคิด  เราหล่อหลอมอย่างไร
ให้เกิดค าว่า “จงรักภักดีต่อองค์กร” คนในองค์กรจึงต้องมีการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน  ด้วยการเรียนรู้
หลักพ้ืนฐานของความเป็นมนุษย์ คือ ศีล ๕  พัฒนาองค์กรไปสู่ “องค์กรศีล ๕” สอดคล้องกับหลัก
ภาวนา ๔ หมายถึง พัฒนากาย พัฒนาศีล พัฒนาจิตและพัฒนาปัญญา เพื่อเกิดสันติสุขในองค์กร 

๘. D (Development)   การพัฒนา 
รูปแบบการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี  เป็นการพัฒนามนุษย์ได้ผลลัพธ์ตามหลักภาวนา  

๔  คือ พัฒนากาย พัฒนาศีล พัฒนาจิต และพัฒนาปัญญาจึงมีวิธีการ ๕ ส. เพ่ือจัดรูปแบบการ
ฝึกอบรม  คือ  

๑) สนุก หมายถึง การฝึกอบรมจะต้องเกิดความเพลิดเพลินธรรม บันเทิงใจ มีความสุข
ในการเรียนรู้ธรรมะผ่านกิจกรรม เป็นการเปิดใจผู้เข้ารับการฝึกอบรม 



 

๔๑๐ 

 

๒) สาระ หมายถึง การฝึกอบรมจะต้องเกิดสาระความรู้ทางวิชาการ น าหลักธรรมของ
พระพุทธเจ้าสามารถไปปฏิบัติ มีสาระธรรมของชีวิต เพื่อเป็นแนวทางของชีวิต 

๓) สงบ หมายถึง การฝึกอบรมจะต้องเกิดภาคบริหารจิตเจริญปัญญา สร้างสันติภายใน 
เพ่ือให้กลับมาดูจิตใจของตนเอง เพราะ “สุขอ่ืนยิ่งกว่าความสงบไม่มี” 

๔) ส านึก หมายถึง การฝึกอบรมจะต้องเกิดความส านึกที่จะต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของตนเองในไปทางที่ดีขึ้น  รู้ว่าอะไรควรท ามิควรท าในชีวิต 

๕) สร้างสรรค์  หมายถึง กิจกรรมการฝึกอบรมจะต้องเกิดความคิดที่สร้างสรรค์เกิด
ปัญญา พัฒนาตามภาวนา ๔ คือ   พัฒนากาย    พัฒนาศีล    พัฒนาจิต   พัฒนาปัญญา 

 รูปแบบการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี (Dhamma OD Model)ใช้วิธีการเรียกว่า 
“ฉลาดประยุกต์ สนุกมีสาระ”  โดยปรับศาสตร์เข้าหาพระพุทธศาสนา เป็นการฝึกอบรมแบบเชิง
รุกเข้าหาองค์กร โดยยึดหลักการสื่อสารทางตะวันตก SMCR ของ “เดวิด เค.เบอร์โล (David K. 
Berlo) และหลักการสื่อสารของพระพุทธเจ้าแบบ ๔ ส. โดยหลักการสื่อสารทั้งสองมีการสนับสนุน
ส่งเสริมท าให้การฝึกอบรมและการเผยแผ่ธรรมประสบความส าเร็จ  ซึ่งประกอบด้วย ๑) ผู้ส่งสาร 
(Sender)  หมายถึง พระวิทยากรต้องสื่อสารให้เกิดความแจ่มแจ้ง ชัดเจน   ๒) สาร (Message)   
หมายถึง ข้อมูลการฝึกอบรมให้เกิดความเข้าใจง่าย ปรับประยุกต์เพ่ือเกิดการจูงใจ  ท าให้เกิดความ
ศรัทธา  ๓) ช่องทาง หรือ สื่อกิจกรรม (Channel) หมายถึง กิจกรรมที่น าไปสู่การฝึกอบรม เรียนรู้
ธรรมะผ่านกิจกรรม เพ่ือให้เกิดความแกล้วกล้า อยากจะไปประพฤติปฏิบัติ  และ๔) ผู้รับสาร 
(Receiver) หมายถึง  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดความสุขสนุกสนาน มีส่วนร่วมในการเรียนรู้         
เกิดความร่าเริง  มีพลังศรัทธา เกิดปัญญา เปลี่ยนแปลงตนเองไปในทางท่ีดีขึ้น 

รูปแบบการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี (Dhamma OD Model) ยังสอดคล้องกับหลัก
ไตรสิกขาซึ่งเป็นการพัฒนาคนให้เป็นผู้มีคุณภาพ   เป็นการปลูกฝังให้คนในองค์กร มีคุณธรรม
จริยธรรม เพ่ือก่อให้เกิดความสงบสุขในองค์กร เพราะการใช้หลักไตรสิกขา (The Threefold 
Training) เป็นกระบวนการในการฝึกฝน อบรม ฝึกหัดเพ่ือพัฒนาคนใน ๓ ด้านคือ 

๑) พัฒนาด้านพฤติกรรม เรียกว่า ศีล (Morality) หรือสีลสิกขา หมายถึงการประพฤติที่
ดีงามตามระเบียบ วินัย ข้อบังคับ กฏ กติกาของสังคม ไม่ท าให้ผู้ อ่ืนเดือดร้อน ไม่ท าให้ตนเอง
เดือดร้อน ทั้งกายและใจ ในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่า ศีล ๕  ส่วนในทางบ้านเมืองเรียกว่ากฏหมาย 
บุคคลผู้มีศีลเป็นเบื้องต้น ย่อมมีอาการเป็นปกติทางกายพร้อมที่จะพัฒนาจิต ซึ่งสอดคล้องกับ 
D=Discipline ระเบียบวินัย H=Humanity มนุษยสัมพันธ์ 



 

๔๑๑ 

 

๒) พัฒนาด้านจิตใจ เรียกว่า สมาธิ (Concentration) หรือจิตตสิกขา เมื่อกายอยู่ใน
อาการสงบ จิตก็สงบ พร้อมที่จะพิจารณาสืบค้นหาเหตุผล  ซึ่งสอดคล้องกับ A=Ambition ความ
มุ่งม่ัน M=Mindfulness สติ   M=Meditation สมาธิ 

๓) พัฒนาด้านปัญญา เรียกว่า  ปัญญา (Wisdom) หรือปัญญาสิกขา เมื่อกาย   ใจอยู่ใน
อาการสงบ ก็จะสามารถใช้ปัญญาพิจารณาด้วยเหตุและผล ซึ่งสอดคล้องกับ  A=Attitude change 
ปรับทัศนคต ิ     

รูปแบบการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี (Dhamma OD Model) จึงมีเป้าหมายของการ
ฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดสันติสุข คือ ภาวนา เพราะ หมายถึง การเจริญ การฝึกอบรม การ
ท าให้เกิดข้ึนมีขึ้น การพัฒนา สามารถออกเป็น ๔ ประเภท   

๑) กายภาวนา  การพัฒนากาย การฝึกอบรมกาย  สุขภาพกายแข็งแรง  มีความยิ้มแย้ม
แจ่มใส บุคลิกภาพน่าศรัทธา  

 ๒) ศีลภาวนา  การพัฒนาความประพฤติ  การฝึกอบรมศีลให้ตั้งอยู่ในระเบียบวินั ย     
ไม่เบียดเบียนหรือก่อความเดือดร้อนเสียหาย  อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างสันติ  เกื้อกูลแก่กัน  

 ๓) จิตตภาวนา  การพัฒนาจิต   การฝึกอบรมจิตใจให้เข้มแข็งมั่นคงเจริญงอกงามด้วย
คุณธรรมทั้งหลาย  มีความเมตตากรุณาในการท างานร่วมกัน  “รักษาลมหายใจของตนเอง” 

 ๔) ปัญญาภาวนา  การพัฒนาปัญญา  การฝึกอบรมปัญญา  สามารถแก้ปัญหาอุปสรรค
ต่างๆ ในการด านินชีวิตครอบครัว ส่วนตัวและการท างาน  

ดังนั้น รูปแบบการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี (Dhamma OD Model)  ต้องเริ่มต้นจาก
การฝึกความมี "ระเบียบวินัย" ของบุคลากรในองค์กรซึ่งเป็นพ้ืนฐานของความมนุษย์ คือ “ศีล” เช่น 
การเป็นคนตรงต่อเวลา ศีลถือว่าเป็นความปกติ  จึงพัฒนาไปสู่ความเป็น "มนุษย์" ที่สมบูรณ์ด้วยการ
สร้างมนุษยสัมพันธ์ สร้างสัมสัมพันธภาพในการอยู่ร่วมกัน เรียนรู้การเคารพและให้เกียรติกันซึ่งกัน
และกัน   ด้วย "ความมุ่งม่ัน" พัฒนาตนเองจนไปถึงเป้าหมายของของการท างานและชีวิต ด้วยการมี 
"สติ" รู้เท่าทันอารมณ์ เพราะมีสติเมื่อใด สันติเกิดขึ้นเมื่อนั้น จนน าไปสู่สันติภายในเพ่ือแก้ปัญหา
ความขัดแย้งภายในตนเองและองค์กร  ด้วยการใช้ภาวนามัย จะน าไปสู่การมี "สมาธิ" ดังค าว่าที่ว่า 
“สุขอ่ืนยิ่งไปกว่าความสงบไม่มี”  เมื่อภายในเปลี่ยนแปลงจึงน าไปสู่การ "ปรับเปลี่ยนทัศนคติ" 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น  ด้วยการฝึกที่จะเป็นคนที่รู้จัก “ขอบคุณ  ชื่นชม  ขอโทษ 
และให้อภัย” ตนเองและคนอื่นได้  เพราะ “สันติของบุคคลน าไปสู่สันติสากลขององค์กร” 

สรุปว่ารูปแบบการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดีเพ่ือเสริมสร้างองค์กรสันติสุข จะเกิดองค์กร
สันติสุขได้อย่างยั่งยืน จะต้องเกิดสันติสุขในระดับบุคคลก่อนเกิดสันติสุขในระดับองค์กร  ดังนั้น
รูปแบบการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดีจึงมีขั้นตอนการจัดรูปแบบ ดังนี้  การ วิเคราะห์องค์กรที่จะ
ฝึกอบรมเพื่อใช้ในการวางแผน  ออกแบบรูปแบบกิจกรรม  แนวทางการจัดกิจกรรมให้



 

๔๑๒ 

 

เฉพาะเจาะจงเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย  ซึ่งส่วนใหญ่ในโรงพยาบาลจะต้องทราบถึงวิชาชีพ       
อายุ  ต าแหน่ง  แผนกของผู้เข้าอบรม การปฏิบัติการอบรม  เป็นไปตามหลักของการสื่อสารที่ดี  และ
มีหลักธรรมค าสอนที่เข้าถึงจิตใจของผู้เข้าอบรม  จึงสามารถเข้าใจ  และน าไปปฏิบัติได้  การ
ตรวจสอบกระบวนการฝึกอบรม  ส่วนใหญ่จะมีการตรวจสอบโดยวิทยากรระหว่างการฝึกอบรม  
หากพบว่ากิจกรรมไม่สอดคล้อง  หรือดึงดูดความสนใจผู้เข้ารับการอบรมได้น้อย  จะมีการปรับ
เทคนิคการอบรม  จะเห็นว่าองค์กรที่เข้ารับการอบรมเกิดสันติสุขจะสามารถประเมินได้จากระหว่าง
การอบรมพบว่า  ผู้เข้ารับการอบรมมีรอยยิ้ม  สนุกสนาน  มีความสุข  มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ จาก
การทดลองรูปแบบการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี ณ โรงพยาบาลล าพูน  “ผลการประเมินความพึง
พอใจหลังการอบรมอยู่ในระดับมากที่สุด( =๔.๗๓) คือ พระวิทยากรมีความรู้ในหลักสูตร         
มีการบูรณาการเนื้อหากับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา   มีความพร้อมของอุปกรณ์ประกอบการ
สอน และผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้”และจากการสัมภาษณ์หลังการรับการ
ฝึกอบรมระยะเวลา ๒ เดือน ผู้เข้ารับการอบรมยังสามารถน าแนวคิดจากการอบรมไปใช้ปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวันและการปฏิบัติงานได้ดีตามหลักภาวนา๔ คือ พัฒนากาย พัฒนาพฤติกรรม พัฒนา
จิตใจ และพัฒนาปัญญา จึงน าไปสู่สันติสุขส่วนบุคคล พัฒนาไปสู่สันติสุขขององค์กร   

การฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี (Dhamma OD Model)  มีการมุ่งพัฒนาวิชาด าเนินชีวิต 
คือ Soft  Skill และ Life  Skill เป็น  “การบริหารคน ก่อนบริหารงาน”  เพราะคนมีความส าคัญมาก
จึงเป็นการเน้นประสิทธิภาพในการท างาน  สัมพันธภาพในการท างาน  พัฒนาการท างานเป็นทีม  
สร้างความสุขกับการท างาน  ความรักความสามัคคี  การเคารพให้เกียรติกัน การขอบคุณ การชื่นชม 
การขอโทษ การให้อภัย   สร้างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกัน  รักษาสันติภาพในองค์กร มุ่งเน้นการพัฒนา
ชีวิต  สู่องค์กรแห่งความรัก  องค์กรแห่งการเรียนรู้  องค์กรแห่งการสื่อสาร  องค์กรแห่งสันติภาพ   
เพ่ือให้บุคลากรเกิด ๔ ภาพ คือ ๑.สมรรถภาพ (ต้องเก่งกว่าเดิม) ๒.คุณภาพ (ต้องผลงานออกมาดีกว่า
เดิม) ๓.สัมพันธภาพ (ต้องเข้าใจเพ่ือนมนุษย์กว่าเดิม ไม่มีความขัดแย้ง) ๔.สุขภาพ  (ต้องมีความสุขกับ
งานที่ท ากว่าเดิม)  เรียกว่า “งานได้ผล  และคนเป็นสุข” การฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี (Dhamma 
OD Model)  จึงเป็นกระบวนการเผยแผ่ธรรมตามแนวทางของพระพุทธเจ้า โดยมีหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนามาบูรณาการร่วมกับวิทยาการสมัยใหม่ โดยมุ่งสู่การพัฒนาคนให้มีสันติภายในเพ่ือ
เกิดสันติภายนอก เป็นการน าเอาหลักการ  รูปแบบ กิจกรรม  สื่อการสอน  วิธีการที่ทันสมัย  
เทคโนโลยี  ภาษาท่ีเข้าใจง่าย เหตุการณ์ตัวอย่างสมัยใหม่  กิจกรรมการมีส่วนร่วม  การสื่อสารธรรมที่
ร่วมสมัย ด้วยวิธีการ “ฉลาดประยุกต์ สนุกสาระ” เป็นการปรับเปลี่ยนวิธีการสอน ประยุกต์ธรรมะให้
ทันโลก  ผู้ฟังมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ และพุทธบูรณาการธรรมะเข้ากับชีวิต  เป็นการปรับประยุกต์  ๔ 
ประการ คือ ๑.ปรับวิธีการ ๒.ปรับสถานที่  ๓.ปรับวันเวลา ๔.ปรับธรรมะเข้าหาคน  เป็นการ
ฝึกอบรมแบบเชิงรุก  รุกเข้าไปหาในองค์กรเพ่ือมอบธรรมะให้เข้าถึงคนท างานในองค์กร และมี



 

๔๑๓ 

 

กิจกรรมการเรียนรู้แบบ ๕ ส. คือ สนุก สาระ สงบ ส านึก และสร้างสรรค์ เป็นกระบวนการธรรมะ
พัฒนาองค์กร(Dhamma for Organization Development:Dhamma O.D.) ซึ่งเรียกว่า “วิทยากร
กระบวนการธรรมะโอดี” เป็นการบูรการการศาสตร์ตะวันตกและศาสตร์ตะวันออก ซึ่งพระวิทยากร
จ าเป็นต้องมีทั้งศาสตร์และศิลป์ในการเผยแผ่ธรรมประยุกต์ เป็นการน าเอาหลักวิทยาการสมัยใหม่
และหลักพระพุทธศาสนา มาบูรณาการเพ่ือให้เกิดการยอมรับ ทันเหตุการณ์ เหมาะสมกับสังคม
ปัจจุบัน และเกิดรูปแบบการฝึกอบรมให้เหมาะสมกับองค์กรยุคใหม่และสังคมไทย ในความ
หลากหลายทางความคิด ความเชื่อ ศาสนา และวัฒนธรรม เพราะคนในไปปัจจุบันนี้มีความ
หลากหลาย ซึ่งพระพุทธเจ้าจัดบุคคลไว้เหมือนดอกบัว๔ เหล่า จึงต้องมีรูปแบบกระบวนการที่
ประยุกต์สอดคล้องเพ่ือง่ายต่อการเรียนรู้และให้การเผยแผ่ธรรมมีชีวิต มีความเข้าใจง่าย ไม่เบื่อหน่าย
ค าสอนของพระพุทธศาสนา สามารถน าธรรมะไปบูรณาการในชีวิตได้ตามความเป็นจริง 
   
  
 
 
 
 



 
บทท่ี ๕ 

 

รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธ ี
 

ผู้วิจัยได้ศึกษาการวิจัยแบบ Research and Development หรือ (R and D) เป็นการ
วิจัยเชิงพัฒนานวัตกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้เพ่ือน าไปใช้ได้ในสถานการณ์จริง 
ต้องการรูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี เพ่ือการตอบสนองความ
ต้องการของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในองค์กร และตอบสนองความต้องการขององค์กรที่จัดการ
ฝึกอบรมในรูปแบบของการพัฒนาองค์กรแบบธรรมะโอดีเพ่ือเสริมสร้างองค์กรสันติสุข ผู้วิจัยจึงต้อง
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัย บทความ วารสารที่เกี่ยวข้องด้วยการทบทวนวรรณกรรม
ประกอบด้วย “รูปแบบการพัฒนา  รูปแบบการฝึกอบรมธรรมะโอดี  วิทยากรตามศาสตร์สมัยใหม่ 
วิทยากรตามพระพุทธศาสนาเถรวาท และพุทธสันติวิธี” เพ่ือน าไปสู่การสังเคราะห์ในการวิจัย เรื่อง 
“รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี” และผู้วิจัยลงพ้ืนที่สัมภาษณ์ข้อมูล
บุคคลองค์กรที่เกี่ยวข้องตามวิธีการด าเนินการวิจัย (R1) ด้วยการสัมภาษณ์ความต้องการและ
ข้อเสนอแนะจากบุคคลผู้มีส่วนได้เสีย อันประกอบด้วย“วิทยากรการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ผู้บริหารองค์กร องค์กรผู้จัดการฝึกอบรม และผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญ” ดังนั้น ในบทที่ ๕ จึงเป็นการ
พัฒนารูปแบบตามวิธีการด าเนินการวิจัยตามแนวทางของ R and D เป็น (D1) คือ “การพัฒนา
รูปแบบ” ประกอบด้วย   

๑) บูรณาการรูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ   
๒) สัมภาษณ์รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ     
๓) ร่างรูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ   
๔) ทดลองก่อนทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ     
๕) โฟกัสรูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ     
๖) สร้างรูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ     
๗) ทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ     
๘) ประเมินผลรูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ     
๙) ประชาวิจารณ์รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ     
๑๐) ปรับปรุงและรับรองรูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ     
๑๑) น าเสนอรูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ   
ในบทที่ ๕ ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ จึงประกอบด้วย  ๖  ประเด็น  ดังนี้  



 

๔๑๕ 

 

๕.๑ บูรณาการรูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ 
๕.๑.๑ ตามศาสตร์สมัยใหม่ 
๕.๑.๒ ตามพระพุทธศาสนาเถรวาทและพุทธสันติวิธี 
๕.๑.๓ ตามศาสตร์สมัยใหม่ พระพุทธศาสนาเถรวาทและพุทธสันติวิธี 
๕.๑.๔ สรุปพุทธบูรณาการรูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ  

๕.๒ สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและองค์กรเกี่ยวข้องการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ 
๕.๒.๑ หลักการวิทยากรต้นแบบ 
๕.๒.๒ อุดมการณว์ิทยากรต้นแบบ 
๕.๒.๓ วิธีการถ่ายทอดและพัฒนาวิทยากรต้นแบบ 
๕.๒.๔ คุณสมบัติและคุณลักษณะวิทยากรต้นแบบ 
๕.๒.๕ ตวัชี้วัดด้านคุณสมบัติวิทยากรต้นแบบ 
๕.๒.๖ รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ 
๕.๒.๗ สรุปการสัมภาษณ์การพัฒนาวิทยากรต้นแบบ 

 ๕.๓ ขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ 
๕.๓.๑ ร่างรูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ 
๕.๓.๒ ทดลองก่อนทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ 
๕.๓.๓ โฟกัสตรวจสอบรูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ  
๕.๓.๔ สังเคราะห์การโฟกัสรูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ  
๕.๓.๕ สรุปการโฟกัสรูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ 

๕.๔ พัฒนารูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี 
๕.๔.๑ กระบวนการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพ  
๕.๔.๒ บูรณาการรูปแบบการพัฒนาพระวิทยากรต้นแบบสันติภาพ 
๕.๔.๓ กระบวนการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี 
๕.๔.๔ กระบวนการฝึกอบรมพระวิทยากรต้นแบบสันติภาพ  
๕.๔.๕ ชุดฝึกกิจกรรมพัฒนาพระวิทยากรต้นแบบสันติภาพ 
๕.๔.๖ สรุปรูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพ 

๕.๕ ผลการทดลองรูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี 
๕.๕.๑ ผลการทดลองรูปแบบพัฒนาวิทยากรต้นแบบครั้งที่ ๑ 
๕.๕.๑ ผลการทดลองรูปแบบพัฒนาวิทยากรต้นแบบครั้งที่ ๒-๓ 
๕.๕.๓ ผลการทดลองฝึกภาคสนามวิทยากรต้นแบบ 
๕.๕.๔ สรุปผลการทดลองการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ  



 

๔๑๖ 

 

๕.๖ น าเสนอรูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี 
๕.๖.๑ การประชาพิจารณ์สู่สาธารณะ  
๕.๖.๒ ปรับปรุงรูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ 
๕.๖.๓ เสนอรูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธ ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๔๑๗ 

 

ขั้นตอนการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติสันติวิธี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ ๕.๖  ขั้นตอนการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติสันติวิธี 

บูรณาการ 

(วิทยากรตามศาสตร์สมัยใหม่ พระพุทธศาสนาเถรวาทและพุทธสันติวิธี)  

ศึกษาทฤษฏีและงานวิจัย 

(รูปแบบการพัฒนา วิทยากรต้นแบบ ธรรมะโอดี พุทธสันติวิธี) 

สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

(วิทยากรผู้เช่ียวชาญ ผู้เข้าฝกึอบรม องค์กรจัดฝึกอบรม นักฝกึอบรม)  

สร้างรูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพ 

(จากการศึกษาทฤษฏีงานวิจัย การสัมภาษณผ์ู้มสี่วนเกี่ยวข้อง)  

ทดลองก่อนทดลองรูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ 

(วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ สวนผึ้งราชบุรี วัดสุวรรณประสิทธ์ิ )  

โฟกัสกรุ๊ปสนทนากลุ่มเฉพาะ 

(พิจารณารูปแบบจากการน าไปทดลองและผู้ทรงคณุวุฒิรับรองรูปแบบ)  

ทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพ 

(ฝึกอบรมวิทยากรต้นแบบภาคทฤษฏีภาคปฏบิัติ ฝึกภาคสนามประเมินผล) 

 

ปรับปรุงรูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพ 

(ประชาวิจารณ์ น าเสนอสูส่าธารณะเพื่อตรวจสอบแล้วน ามาปรับปรุง)  

น าเสนอรูปแบบและประกาศใช้รูปแบบ 

การพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี 



 

๔๑๘ 

 

๕.๑ บูรณาการรูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ 
 

การวิจัยและพัฒนารูปแบบ (Model Research and Development) เป็นการน า
หลักการและทฤษฏีมาผสมผสานกับเครื่องมือและการประยุกต์ใช้จริง โดยน ามาเข้าสู่กระบวนการวิจัย 
ทดลองหารูปแบบจนเกิดประสิทธิภาพ ผู้วิจัยจึงศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามวิธีการด าเนินการวิจัย 
(R1) ด้วยการศึกษา “แนวคิด ทฤษฏี เอกสาร และงานวิจัย บทความ วารสาร”ที่เกี่ยวข้องกับ
รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบตามศาสตร์สมัยใหม่และพระพุทธศาสนาเถรวาท ผู้วิจัยได้ศึกษา
ตามกรอบแนวทางของวัตถุประสงค์ ในบทที่ ๒ บทที่ ๓ บทที่ ๔ นั้น ผู้วิจัยได้ศึกษาวิเคราะห์         
จนสามารถสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฏีเป็นกฎเกณฑ์เป็นรูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพ
โดยพุทธสันติวิธี จึงสรุป ดังนี้ 

 

๕.๑.๑ ตามศาสตร์สมัยใหม่ 
จากการทบทวนแนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดย

พุทธสันติวิธี ท าให้ผู้วิจัยได้ทราบแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนา และแนวคิดทฤษฎี
เกี่ยวกับการพัฒนาวิทยากรตามแนวทางศาสตร์สมัยใหม่ ด้วยการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบ
การพัฒนา  ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในทุกมิติโดยเริ่มจาก “ความหมายของ
รูปแบบ องค์ประกอบของรูปแบบ ประเภทของรูปแบบ  รูปแบบการพัฒนา  การตรวจสอบรูปแบบ  
และความส าคัญของรูปแบบการพัฒนา” ผู้วิจัยได้สังเคราะห์พบว่ารูปแบบเป็นแนวทางในการท าหรือ
สร้างขึ้นเพ่ือใช้ในการพัฒนาหรือท าซ้ าๆเป็นกระบวนการพัฒนาที่มีความเชื่อมโยงกัน  รูปแบบเป็น
เครื่องมือทางความคิดที่บุคคลใช้ในการสืบสวนหาค าตอบอะไรบางอย่าง โดยเฉพาะรูปแบบการพัฒนา
ทางด้านจิตใจถือว่าเป็นรูปแบบที่มีความส าคัญมากในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดความรู้ ทักษะ 
ทัศนคติ เป็นมิติของการพัฒนาทางสังคม เป็นการพัฒนาด้านจิตใจและคุณภาพชีวิต เช่น การพัฒนา
บุคลากรในองค์กรให้เกิดความรัก ความเข้าใจ ความสุขจ าเป็นต้องมีรูปแบบในการพัฒนาให้เกิดความ
เหมาะสม หรือ รูปแบบการพัฒนาการฝึกอบรมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต้องอาศัยรูปแบบด้วยการ
พัฒนาตามล าดับ รวมถึงรูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี  

ส่วนแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาวิทยากรตามแนวทางศาสตร์สมัยใหม่ ผู้วิจัย ได้
ศึกษาค้นคว้าเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยเริ่มจาก “ความหมายของวิทยากร ประเภทของวิทยากร 
คุณค่าความส าคัญของวิทยากร ต้นแบบส าหรับการเป็นวิทยากร การฝึกอบรมส าหรับวิทยากร  กลวิธี
การน าเสนอส าหรับวิทยากร  การพูดส าหรับวิทยากร  เทคนิคส าหรับวิทยากร การใช้กิจกรรมส าหรับ
วิทยากร การใช้สื่อฝึกอบรมส าหรับวิทยากร บุคลิกภาพส าหรับวิทยากร หลักสูตรส าหรับวิทยากร การ
วัดผลประเมินผลส าหรับวิทยากร  จิตวิทยาการเรียนรู้ส าหรับวิทยากร  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ส าหรับวิทยากร และLearning Facilitatorส าหรับวิทยากร” ผู้วิจัยได้สังเคราะห์พบว่า  วิทยากรต้อง



 

๔๑๙ 

 

เป็นผู้ที่มีความรู้ที่เป็นศาสตร์และศิลป์ มีทักษะในการท ากิจกรรม เน้นผู้ฟังเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้  
มีทักษะในการพูดการสอน สร้างการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้สามารถสื่อสารให้เกิดความเข้าใจง่าย ท า
เรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย สามารถโน้มน้าวให้ผู้เข้าอบรมเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ พฤติกรรมตาม
วัตถุประสงค์ของการอบรมนั้นๆและเป็นต้นแบบของความประพฤติที่ดีงามด้วยการมีวิชายอด จรณะ
เยี่ยม เปี่ยมด้วยกรุณา หยิบยื่นดวงตาให้กับสังคมให้เกิดสันติสุข  วิทยากรจึงต้องอาศัยเครื่องมืออัน
หลากหลายในการสื่อสารด้วยการหลักการสื่อสาร วิทยากรจึงต้องยึดหลักการสื่อสารของ เดวิด เบอร์
โล  คือ S-M-C-R-E โดยอธิบายความว่า S คือ Sender เป็นผู้ส่งสาร หมายถึง วิทยากร M คือ 
Message เป็นสารหมายถึง เนื้อหาสาระเรื่องราวที่วิทยากรถ่ายทอดให้แก่ผู้ เข้ารับการอบรมให้เกิด
ความรู้  ทักษะ ทัศนคติ  C คือ Channel เป็นสื่อช่องทางหมายถึง สื่อที่วิทยากรจะน าไปถ่ายทอด
ความรู้ ได้แก่ การพูด การใช้สื่อ การใช้กิจกรรม R คือ Receiver เป็นผู้รับสาร หมายถึง ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม และ E คือ Effectเป็นปฏิกิริยาตอบสนอง หมายถึง ผลที่ได้รับหลังจากการรับสาร หรือการ
ฝึกอบรม ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  วิทยากรจึงต้องมีศาสตร์ มีศิลป์ และมีทักษะในการท า
กิจกรรมด้วยการวิเคราะห์ผู้ฟัง แล้วบูรณาการเนื้อหาให้เหมาะสมกับผู้ฟัง   

ดังนั้น จึงสามารถบูรณาการวิทยากรตามศาสตร์สมัยใหม่ที่สอดคล้องกับการพัฒนา
วิทยากรต้นแบบสันติภาพซึ่งมีการฝึกอบรมตามรูปแบบธรรมะโอดี วิทยากรตามศาสตร์สมัยใหม่จึงมี
ความสัมพันธ์กับการฝึกอบรมแบบสันติภาพ ผู้วิจัยได้สังเคราะห์สามารถบูรณาการรูปแบบการพัฒนา
วิทยากรต้นแบบตามศาสตร์สมัยใหม่ออกเป็น  ๕  ประเภท  ดังนี้  
ตารางที่ ๕.๑๕  แสดงการบูรณาการและสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบตามศาสตร์
สมัยใหม่ 

  บูรณาการและสังเคราะห์ 
รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบตามศาสตร์สมัยใหม่  

 

ล าดับ วิทยากรต้นแบบ บูรณาการรูปแบบการพัฒนาวิทยากรศาสตร์สมัยใหม่ 
๑) 
 
 

วิทยากร
กระบวนการ 
Facilitator 

เป็นวิทยากรไม่เน้นการสอนหรือบรรยายแต่เน้นการจัดการเรียนรู้ ให้ผู้
เข้ารับการฝึกอบรมเป็นส่วนรวมในการเรียนรู้ ด้วยการปรับศาสตร์
สมัยใหม่เข้าหาพระพุทธศาสนา โดยมีพระพุทธศาสนาเป็นตัวตั้งและ
น าศาสตร์สมัยใหม่มาอธิบายเพ่ือท าให้การถ่ายทอดค าสอนง่ายขึ้นและ
น่าสนใจ วิทยากรเป็นผู้อ านวยการในการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นให้ผู้เข้า
รับการฝึกอบรมมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของกิจกรรมการเรียนรู้ Facilitator
จึงเป็น“วิทยากรกระบวนการ ผู้เอ้ืออ านวยให้เกิดการเรียนรู้ ” เป็นผู้
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มเป็นผู้จัดสถานการณ์แห่งการ
เรียนรู้  ผู้คอยช่วยเหลือและสนับสนุนให้กลุ่มเกิดการเรียนรู้และ



 

๔๒๐ 

 

ล าดับ วิทยากรต้นแบบ บูรณาการรูปแบบการพัฒนาวิทยากรศาสตร์สมัยใหม่ 
สามารถคิดหรือตัดสินใจได้อย่างดีที่สุด จึงเป็นการบูรณาการกับการ
พัฒนาวิทยากรสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี  

๒) วิทยากร 
กิจกรรมกลุ่ม 

Trainee 
Centered 
Training 

Approach 
 

เป็นวิทยากรเน้นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเป็นตัวน าโดยเหมาะสมกับ
องค์กรในรูปแบบของกิจกรรม เป็นวิทยากรฝึกอบรมที่ยึดผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมเป็นศูนย์กลาง (Trainee Centered Training Approach) 
วิทยากรท าให้ผู้รับการฝึกอบรมมีส่วนในการก าหนดวัตถุประสงค์และมี
ส่วนร่วมในการเรียนด้วยตนเองมากที่สุด วิทยากรเป็นเพียงผู้ชี้ช่องทาง
และประสานกิจกรรมการฝึกอบรม มีลักษณะคือ วิธีการถ่ายทอด
เนื้อหาไม่ใช้วิธีบรรยายแต่วิทยากรจะมีการท ากิจกรรม สื่อในการ
ฝึกอบรมเน้น เกม สถานการณ์จ าลอง กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์  กิจกรรม 
ผู้เข้าอบรมเข้าร่วมกิจกรรม วิทยากรเป็นเพียงให้ความช่วยเหลือและ
ออกแบบกิจกรรม การจัดห้องประชุมเน้นครึ่งวงกลมเหมาะในการท า
กิจกรรม จะมีการประเมินก่อนการอบรมและหลังการอบรม จึงเป็น
การบูรณาการกับการพัฒนาวิทยากรสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี 

๓) วิทยากร
ปฏิบัติการ 
Active 

Learning 

วิทยากร Active Learning เป็นวิทยากรสร้างมากกว่าเสพ เสพเพียง
เป็นการบรรยาย เน้นวิทยากรเป็นศูนย์กลางฟังเท่านั้น ส่วนวิทยากร
สร้างหรือวิทยากร Active Learning เป็นการสร้างด้วยการให้ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมลงมือปฏิบัติด้วยตนเองหรือเรียนรู้ด้วยกลุ่ม  เกิดทักษะใน
การเรียนรู้มากกว่าตัวความรู้ ได้สัมผัสจากประสบการณ์ตรง โดย
วิทยากรออกแบบหรือผู้เข้ารับการฝึกอบรมออกแบบการเรียนรู้เอง 
วิทยากรต้องไม่ตั้งตนเป็นผู้รู้แต่วิทยากรต้องเป็นผู้เรียนรู้ร่วมกับผู้เข้า
รับการฝึกอบรม วิทยากรมีบทบาทเป็นโค้ชสร้างกติกาให้เกิดการเรียนรู้ 
พระพุทธเจ้ายังเป็นต้นแบบของการสอนแบบ Active Learning 
เปลี่ยนจากการสอนตัวหนังสือมาสอนชีวิตให้ผู้ฟังเกิดสภาวะธรรมด้วย
ตนเอง ด้วยการเน้นผู้เข้าอบรมเป็นตัวตั้งว่าช่วงขณะนั้นก าลังเผชิญ
ปัญหาอะไร  

๔) 
 
 
 

วิทยากรโค้ชชิ่ง 
Coaching 

วิทยากรยุคใหม่ต้องเป็น Coaching เพราะการโค้ชเป็นกระบวนการ
กระตุ้นความคิดอย่างสร้างสรรค์เพ่ือดึงศักยภาพออกมา โดยเป็นก้าว
ข้ามจากจุด A ไปจุด B  เป็นการน าตนเองมิใช่ให้ใครมาชี้น า โค้ชใช้
ทักษะการถาม ถามแบบโค้ช ถามเพ่ือหาทางออกในอนาคต จะไม่ถาม



 

๔๒๑ 

 

ล าดับ วิทยากรต้นแบบ บูรณาการรูปแบบการพัฒนาวิทยากรศาสตร์สมัยใหม่ 
 
 
 
 

ไปสู่อดีต การโค้ชเป็นวิธีการเทคนิคกระบวนการของวิทยากร  
กระบวนการโค้ชเป็นการกระตุ้นให้ทุกคนไปสู่เป้าหมาย ด้วยตัวของเขา
เองค้นพบศักยภาพตนเอง วิทยากรจึงต้องศึกษา“รูปแบบการโค้ช 
ทักษะการโค้ช  กระบวนการโค้ช” ทุกคนมีศักยภาพในตนเอง ให้เขา
เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้เพ่ือค้นพบตัวเอง “โค้ชต้องเชื่อศักยภาพ
ของคนอ่ืน” โค้ชไม่ใช่มีหน้าที่แก้ปัญหาให้ใคร แต่โค้ชท าให้ทุกคน
ค้นพบศักยภาพของตนเอง ไม่ตัดสินว่าผิดถูก แต่ให้เขาค้นพบตนเอง 
ทักษะการโค้ชจึงต้องอาศัย“การฟัง  การถาม  การสะท้อนกลับ” 

๕) 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยากรโอดี 
Organization 
Development 

เป็นวิทยากรโอดี (Organization Development) วิทยากรพัฒนา
บุคลากรในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิต
บุคลากรในมิติของการท างานร่วมในองค์กร โดยมุ่งให้การท างานเกิด
ความส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ วิทยากรโอดียังพัฒนาความรักความ
สามัคคีการสื่อสารของคนในองค์กร  วิทยากรโอดีเน้นการฝึกอบรมเป็น
กระบวนการของกิจกรรม สร้างการมีส่วนร่วมในการฝึกอบรม เป็นการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรให้เกิดความสุขเพ่ือเสริมสร้างองค์กรสันติ
สุข เป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพตามความต้องการและ
ตอบโจทย์ขององค์กรนั้นๆ   

 

๕.๑.๒ ตามพระพุทธศาสนาเถรวาทและพุทธสันติวิธี 
 

จากการทบทวนแนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดย
พุทธสันติวิธี ท าให้ผู้วิจัยได้ทราบแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาวิทยากรตามแนวทาง
พระพุทธศาสนาเถรวาทและแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพุทธสันติวิธี ด้วยการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ
การพัฒนาวิทยากรตามแนวทางพระพุทธศาสนาเถรวาท ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสาร งานวิจัยที่
เกี่ยวข้องโดยเริ่มจาก “ความหมายและความส าคัญวิทยากรตามพระพุทธเจ้า การพัฒนาวิทยากร
ต้นแบบตามพระพุทธเจ้า หลักการพัฒนาวิทยากรต้นแบบตามพระพุทธเจ้า  อุดมการณ์พัฒนา
วิทยากรต้นแบบตามพระพุทธเจ้า  วิธีการพัฒนาวิทยากรต้นแบบตามพระพุทธเจ้า การพัฒนามนุษย์ที่
สมบูรณ์ตามพระพุทธเจ้า การเผยแผ่ธรรมของวิทยากรตามพระพุทธเจ้า และพระวิทยากรต้นแบบ
ตามแนวทางพระพุทธเจ้า”  ผู้วิจัยได้สังเคราะห์พบว่าพระพุทธเจ้าได้ก าหนดลักษณะของวิทยากร
ต้นแบบ ๗ ประการ คือ ๑) ปิโย คือการท าตัวให้เป็นที่รักแก่ศิษย์และผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ๒) คุรุ คือ
การเป็นบุคคลที่มีความหนักแน่น มีจิตใจมั่นคง มีความรู้น่าเคารพ  ๓) ภาวนีโย คือการเป็นผู้ที่ได้รับ



 

๔๒๒ 

 

การยกย่องว่าเป็นผู้มีความประพฤติดีงาม  ๔) วัตตา คือเป็นผู้ความมุ่งมั่นในการตักเตือนสั่งสอนโดย
ไม่เกรงกลัวว่าจะเกลียด มีความฉลาดในการใช้ค าพูด ๕) วจนักขโม คือเป็นมีความอดทนต่อถ้อยค า
โดยมีเจตนาดีเป็นที่ตั้ง  ๖) คัมภีรัญจะ กถัง กัตตา คือการรู้สอนจากง่ายไปหายาก หรือมีความลึกซึ้ง
ขึ้นโดยล าดับ  ๗) โน จัฎฐาเน นิโยชเย  คือการรู้จักแนะน าในทางที่ถูกที่ควรไม่แนะน าออกนอกลู่นอก
ทาง และการพัฒนาวิทยากรตามแนวทางพระพุทธศาสนาเถรวาทจะต้องยึดตามหลักโอวาทปาติโมกข์
โดยเป็นหลักของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าอันประกอบด้วย “หลักการ อุดมการณ์  
วิธีการ” สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงเน้นมากคือ การไม่พูดร้ายการไม่ท าร้าย และมีขันติธรรมหมายถึงความ
อดทนต่อความแตกต่างทางพหุวัฒนธรรม เพราะประโยคแรกที่พระพุทธเจ้าประกาศถือว่าเป็น
ธรรมนูญการเผยแผ่ คือ ขนฺตี ปรม  ตโป ติติกฺขา แปลว่า ขันติเป็นเครื่องอดกลั้นเป็นเครื่องเผากิเลส
อย่างยิ่ง เป็นการสอนให้พระสงฆ์ทุกรูปเป็นผู้มีความอดทนอดกลั้นต่อความแตกต่าง อดทนต่อการ
กระทบจากบุคคลอ่ืน  

ส่วนแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพุทธสันติวิธี ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสาร งานวิจัยที่
เกี่ยวข้องโดยเริ่มจาก “ความหมายและความส าคัญของพุทธสันติวิธี  ประเภทของพุทธสันติวิธี  
เครื่องมือของพุทธสันติวิธี  การสื่อสารโดยพุทธสันติวิธี  หลักธรรมเสริมสร้างพุทธสันติวิธี  การจัดการ
ความขัดแย้งโดยสันติวิธี  การจัดการความขัดแย้งโดยพุทธสันติวิธี  และการจัดการความขัดแย้งโดย
พุทธสันติวิธีในพระไตรปิฎก” ผู้วิจัยได้สังเคราะห์พบว่า“พุทธสันติวิธี เป็นวิธีข้อปฏิบัติหรือชุดของวิธี
อย่างใดอย่างหนึ่งที่พระพุทธเจ้าหรือเหล่าสาวกของพระองค์ได้ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการความ
ขัดแย้งอย่างสันติ การจัดการอย่างสันติเป็นการใช้วิธีข้อปฏิบัติหรือชุดของวิธีทุกชนิดที่มีอยู่เข้าไป
จัดการความขัดแย้งโดยไม่ใช้ความรุนแรง หรือ ปราศจากความรุนแรงทั้งทางตรงและทางอ้อมน าไปสู่
สังคมแห่งสันติ ถือว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบในการจัดการความขัดแย้ง พุทธสันติวิธี
จึงอยู่ในฐานะเป็นเครื่องมือในการจัดการความขัดแย้งที่พระพุทธเจ้าทรงใช้มาแล้ว วิทยากรหรือพระ
ธรรมทูตจึงควรน าพุทธสันติวิธีมาเป็นเครื่องมือในการเผยแผ่ธรรมท่ามกลางสังคมแห่งพหุวัฒนธรรม 
ด้วยการน าสันติภาพไปสู่องค์กรและสังคมสันติสุข   

ดังนั้น จึงสามารถบูรณาการวิทยากรพระพุทธศาสนาเถรวาทและพุทธสันติวิธีที่
สอดคล้องกับการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพ ซึ่งมีการฝึกอบรมตามแบบธรรมะโอดี วิทยากรตาม
พระพุทธศาสนาเถรวาทและพุทธสันติวิธีที่มีความสัมพันธ์กับการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี  ผู้วิจัย
สามารถสังเคราะห์บูรณาการรูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบตามพระพุทธศาสนาเถรวาทและพุทธ
สันติวิธีออกเป็น  ๕  ประเภท  ดังนี้  

 

 
 



 

๔๒๓ 

 

ตารางท่ี  ๕.๑๖  แสดงการบูรณาการและสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบตาม
พระพุทธศาสนาเถรวาทและพุทธสันติวิธี 

 

บูรณาการสังเคราะห ์
รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบตามพระพุทธศาสนาเถรวาทและพุทธสันติวิธี 

 

ล าดับ วิทยากรต้นแบบ บูรณาการรูปแบบการพัฒนาวิทยากรพระพุทธศาสนาเถรวาท 
๑) 
 
 

หลักการ 
ของวิทยากร

ต้นแบบ 
 

วิทยากรต้นแบบต้องยึดโอวาทปาติโมกข์เพราะถือว่าเป็นคุณสมบัติ
เป้าหมายหลักการพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าที่ได้วางรากฐานไว้
เพ่ืองานพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง เป้าหมายหรือกรอบในการเผย
แผ่ธรรม  พระธรรมทูตนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้องยึดหลักการ ๓ 
ประการ คือ (๑) การไม่ท าบาปทั้งปวง การละความชั่วทั้งปวง (๒) การ
ท าความดีให้เพียบพร้อม การท าความดีให้สมบูรณ์ (๓) การท าจิตของ
ตนให้บริสุทธิ์ให้ผ่องแผ้วให้ผ่องใส ถือว่าเป็นหลักการของวิทยากร
ต้นแบบ โอวาทปาติโมกข์จึงเป็นเข็มทิศสู่เป้าหมายนโยบายการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าทรงประกาศไว้แก่พระสาวกออกไป
ประกาศพระพุทธศาสนาเป็นนโยบายที่มีประสิทธิภาพ เพราะมี
หลักการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา วิทยากรต้นแบบธรรมะโอดีโดย
พุทธสันติวิธีต้องยึดตามหลักการของพระพุทธเจ้าด้วยการไม่ท าชั่ว ท า
ความดี และท าจิตใจให้สงบด้วยปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน วิทยากร
ต้นแบบจึงต้องเริ่มต้นด้วยความสงบเพราะสุขอ่ืนยิ่งกว่าความสงบไม่มี 
จึงสามารถบูรณาการรูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา 

๒) อุดมการณ์ 
ของวิทยากร

ต้นแบบ 
 
 

วิทยากรต้นแบบต้องยึดอุดมการณ์การเผยแผ่ธรรมตามแนวทางของ
พระพุทธเจ้า อุดมการณ์ที่พระพุทธเจ้าทรงเน้นย้ ามาก คือ หลักขันติ
ธรรมทางพระพุทธศาสนา จึงท าให้พระพุทธเจ้ามีพระนามว่า “ขันติ
วาที” เป็นผู้สอนเรื่องความอดทนอดกลั้น ด้วยการไม่นิยมใช้ความ
รุ นแร ง เป็ นลั กษณะส าคัญของพระ พุทธศาสนาในหลั กของ
โอวาทปาติโมกข์ มีความอดทนอดกลั้นต่อกิเลสที่มากระตุ้นเร้าใน
รูปแบบต่างๆ วิทยากรต้นแบบต้องไม่ท าร้ายใคร ไม่เบียดเบียนใคร ไม่
ว่าร้ายใคร ไม่ท าอันตรายใคร วิทยากรต้องรู้จักเอาชนะความรุนแรง
ด้วยสันติวิธีมีความอดทน มีขันติธรรมทางศาสนา ด้วย “การอนุญาต 



 

๔๒๔ 

 

ล าดับ วิทยากรต้นแบบ บูรณาการรูปแบบการพัฒนาวิทยากรพระพุทธศาสนาเถรวาท 
(Permission) การอยู่ร่วม (Coexistence) การเคารพ (Respect) การ
ยอมรับ (Appreciation/Acceptance)” วิทยากรต้องมีอุดมการณ์ ๒ 
ลักษณะ คือ๑)การเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Discovery of Others) ด้วย
การเรียนรู้คนอ่ืนให้มาก เรียนรู้ศาสนาอ่ืน ท าความเข้าใจกัน เคารพใน
พหุวัฒนธรรม ๒) แสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง (Projects of Shared) 
ยิ่งต่างยิ่งต้องเคารพและเรียนรู้กัน  ขันติธรรมจึงเป็นของสันติภาพและ
ฐานของวิทยากรต้นแบบ  ดังนั้นอุดมการณ์ถือว่าเป็นคุณสมบัติ
เฉพาะตัวของพระวิทยากรต้องยึดมั่นอยู่ในอุดมการณ์ ๔ ประการคือ 
(๑)มีขันติธรรม มีความอดทนต่อความล าบากความตรากตร า มีความ
อดกลั้นต่อกิเลส เป็นคนใจเย็นสุขุมรอบคอบ เก็บอารมณ์ (๒) ไม่นินทา
ใคร ถ้ามีความจ าเป็นจะต้องพูดถึงความไม่ดีของคนอ่ืน ก็พูดเพ่ือ
หาทางแก้ไข (๓) เบียดเบียนใคร ไม่กระทบกระทั่งใคร (๔) มีสมณ
สัญญา คือ ความส านึกรู้สึกตัวอยู่เสมอว่า “เราเป็นสมณะ เป็นผู้สงบ
ระงับ เราเป็นพระ เป็นผู้ประเสริฐ เราเป็นปูชนียบุคคลเป็นผู้ที่คฤหัสถ์
เคารพนับถือบูชา” 

๓) วิธีการ 
ของวิทยากร

ต้นแบบ 

วิทยากรต้นแบบต้องยึดวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพราะเป็นวิธีการ
ในการสร้างสัมพันธ์กับสังคม พระวิทยากรต้องประพฤติปฏิบัติตนด ารง
มั่นอยู่ใน วิธีการประกาศพระศาสนาของพุทธสาวก ๖ ประการ คือ  
(๑) ไม่ต าหนิ ไม่ติเตียนใคร (๒) ไม่เบียดเบียนใคร (๓) ส ารวมระวัง
เคร่งครัดต่อพระวินัย (๔) ไม่เห็นแก่ปากท้อง ไม่เป็นคนเห็นแก่กิน (๕) 
ยินดีพอใจอยู่ณ สถานที่สงบสงัด (๖) มีความขยันหมั่นเพียรในการ
เจริญสมาธิภาวนา  วิทยากรในทางพระพุทธศาสนาจึงหมายถึง ธรรม
ทูต หรือ สมณทูต โดยเป็นผู้น าสันติภาพไปสู่ชาวโลกด้วยการเผยแผ่ค า
สอนในทางพระพุทธศาสนา โดยมีวิธีการในการเผยแผ่ตามหลัก
โอวาทปาติโมกข์ที่พระพุทธองค์ทรงใช้เป็นแนวทางในการเผยแผ่
ส าหรับธรรมทูตหรือสมณทูต คือ“อนูปวาโท อนูปฆาโต ไม่ว่าร้ายใคร 
ไม่กระทบกระทั่งใคร วิทยากรต้องเป็นมิตรกับทุกฝ่าย มีความส าคัญ
มากเพราะเป็นงานการเผยแผ่เป็นงานที่มีอายุยืนยาวและอาวุโสมาก
ที่สุด พระพุทธเจ้าทรงสถาปนาขึ้นด้วยพระองค์เองและปฏิบัติด้วย
พระองค์เองเพียงพรรษาแรกทรงหมุนกงล้อแห่งธรรมจัดขบวนทัพ



 

๔๒๕ 

 

ล าดับ วิทยากรต้นแบบ บูรณาการรูปแบบการพัฒนาวิทยากรพระพุทธศาสนาเถรวาท 
ขับเคลื่อนหมู่สงฆ์ทั่วชมพูทวีปโดยใช้หลักธรรมทูตเพ่ือเกิดสันติสุขใน
สังคม วิธีการการเผยแผ่พระพุทธเจ้าจึงใช้วิธีการนุ่มนวล ให้โอกาส
มนุษย์ทุกคนเข้าถึงค าสอนของพระองค์ พระองค์ทรงใช้วิธีการ “ธรรมะ
สะอาด ฉลาดประยุกต์”ตามบริบทนั้นๆ เพ่ือให้เกิดความเหมาะสม แต่
สิ่งหนึ่งที่พระองค์ทรงเน้นมากคือ การไม่พูดร้าย การไม่ท าร้ายใครๆ 
พระพุทธเจ้าจึงใช้วิธีการนุ่มนวลเพ่ือน าไปสู่สันติสุข 

๔) 
 
 
 
 
 
 

การเผยแผ่ธรรม 
ของวิทยากร

ต้นแบบ 
 

วิทยากรต้นแบบต้องมีความเป็นนักเผยแผ่ตามหลักค าสอนของ
พระพุทธเจ้า และมีคุณสมบัติของความเป็นครูผู้สอนตามหลัก
กัลยาณมิตร  ในทางพระพุทธศาสนาไม่ ใช้ ค าว่ าวิทยากร แต่ 
พระพุทธศาสนาใช้ค าว่า “พระธรรมทูต หมายถึง ผู้ส่งสาส์นแห่งธรรม 
ผู้สื่อสารแห่งธรรม หรือ สมณทูต หมายถึงผู้น าสันติภาพไปสู่ชาวโลก 
ธรรมะ” พระธรรมทูตชุดแรกในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา 
พระพุทธ เจ้ าส่ งพระพระอรหั นตสาวก  ๖๐ รู ป  ไปประกาศ
พระพุทธศาสนา จึงท าให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง เพราะการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาในฐานะพระวิทยากรหรือธรรมทูตชุดแรกของโลก 
จึ งแสดงว่ า“พระพุทธ เจ้ า ในฐานะวิทยากรต้นแบบของโลก ”          
พระวิทยากรจึงมีบทบาทส าคัญในการเผยแผ่ธรรมอันตั้งอยู่รากฐานของ
ความเมตตาความกรุณาต่อเพ่ือนมนุษย์ ท าให้พระวิทยากรต้นแบบมี
หน้าที่เผยแผ่ธรรมต้องอาศัยเครื่องมือทางพระพุทธศาสนา วิทยากรใน
ฐานะผู้ส่งสารต้องมีคุณสมบัติตามสัปปุริสธรรม วิทยากรสื่อสารธรรม
จะต้องมีสัจจะ ตถตา กาละ ปิยะ อัตถะ วิทยากรใช้ช่องทางสื่อสาร
ธรรมผ่านอายตนะภายนอกและภายใน วิทยากรต้องค านึงถึงผู้ผู้สาร
ตามบัว ๔ เหล่า ระดับสติปัญญาของผู้รับสารและวิทยากรต้นแบบ
จะต้องยึดหลักธรรมเทสกธรรม อันเป็นธรรมของนักเผยแผ่ วิทยากรใช้
ภาษาท่ีเป็นวาจาสุภาษิต วิทยากรนักเผยแผ่ยังต้องยึดหลักในมงคลสูตร
ตามพระบาลีว่า “พาหุสจฺจญจ สิปฺปญฺจวินโย จ สุสิกฺขิโต สุภาสิตา จ 
ยา วาจา เอตมฺมงฺคลมุตฺตม ”  

๕) 
 

สันติภาพ 
ของวิทยากร

ต้นแบบ 

วิทยากรต้นแบบต้องพัฒนาตนจนเกิดสันติภายในก่อนจะออกไปท างาน
รับใช้เพ่ือนมนุษย์ เป้าหมายส าคัญของการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ
ธรรมะโดยพุทธสันติวิธี คือ“การสร้างวิทยากรสันติภาพ” วิทยากรที่ใช้



 

๔๒๖ 

 

ล าดับ วิทยากรต้นแบบ บูรณาการรูปแบบการพัฒนาวิทยากรพระพุทธศาสนาเถรวาท 
 เครื่องมือของพระพุทธเจ้าในการเผยแผ่ธรรมด้วยพุทธสันติวิธีในการ

จัดการความขัดแย้งในองค์กรสังคม ถือว่าเป็นเครื่องมือที่พระพุทธเจ้า
ใช้จนส าเร็จผล หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นพุทธสันติวิธี 
เช่น สาราณียธรรม อปริหานิยธรรม เป็นต้น รวมถึงวิทยากรต้องอาศัย
เครื่องมือของสันติวิธีคือ การไกล่เกลี่ย การสานเสวนา การขอโทษอย่าง
จริงจัง สันติวิธีจึงเป็นหนทางหรือแนวทางท่ีจะกระท าสู่วิธีที่จะก่อให้เกิด
ความสงบ ส่วนพุทธสันติวิธีจึงเป็นการบูรณาการการแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งโดยเป็นแนวคิดระหว่างตะวันตกและพระพุทธศาสนาเป็น
เครื่องมือน าไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข วิทยากรต้นแบบจึงต้อง
อาศัยเครื่องมือด้านสันติวิธีและพุทธสันติวิธีในการเสริมสร้างองค์กรและ
สังคมให้เกิดสันติสุข ผู้จะพัฒนาตนเป็นวิทยากรด้านสันติภาพจึงต้อง
สร้างจากสันติภายในเท่านั้น วิทยากรสันติภาพจึงควรตระหนักว่า 
“พระพุทธศาสนาไม่มีประวัติแห่งการบีบคั้น การจ ากัด หรือขัดแย้งกับ
ศาสนาอื่น” 

 

๕.๑.๓ ตามศาสตร์สมัยใหม่ พระพุทธศาสนาเถรวาทและพุทธสันติวิธี  
การพัฒนาวิทยากรต้นแบบจึงต้องบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พระพุทธศาสนาเถร

วาทและพุทธสันติวิธี ซ่ึงมีความสอดคล้องกันอย่างชัดเจน วิทยากรที่ดีที่จะประสบความส าเร็จจะต้อง
รู้เข้าใจในหลักค าสอนพระพุทธศาสนาอย่างชัดเจนและน าศาสตร์สมัยใหม่มาสนับสนุนเพ่ือให้การ
น าเสนอธรรมะเข้าใจง่ายเหมาะสมกับคนในยุคปัจจุบันในการเข้าถึงเป็นภาษาเดียวกัน วิทยากรตาม
ศาสตร์สมัยใหม่จึงต้องเป็น “วิทยากรกระบวนการ Facilitator วิทยากรกิจกรรมกลุ่ม วิทยากร
ปฏิบัติการ Active Learning วิทยากรโค้ชชิ่ง Coaching และวิทยากรโอดี” โดยมุ่งการสร้างการ
มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ยึดผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นศูนย์กลาง เป็นกิจกรรมให้เกิดการเรียนรู้ เป็นการ
เรียนรู้แบบฉลาดประยุกต์ สนุกมีสาระ เป็นการปรับศาสตร์เข้าหาพระพุทธศาสนา ผู้จะพัฒนาเป็น
วิทยากรต้นแบบธรรมะโอดีจะต้องพัฒนาสู่วิทยากรดังที่กล่าวมา  ส่วนวิทยากรตามพระพุทธศาสนา
เถรวาทนั้นต้องยึดตาม “หลักการของวิทยากรต้นแบบ อุดมการณ์ของวิทยากรต้นแบบ วิธีการของ
วิทยากรต้นแบบ และสันติภาพของวิทยากรต้นแบบ” โดยวิทยากรทางพระพุทธศาสนาเถรวาทจะยึด
แนวทางของพระพุทธเจ้า เริ่มจากหลักการพยายามมุ่งพัฒนาตนด้วยการท าจิตให้บริสุทธิ์ มีอุดมการณ์
พยายามมุ่งไปสู่ความอดทนต่อความยากล าบาก วิธีการพยายามมุ่งไปที่การไม่พูดร้ายการไม่ท าร้ายแม้
บุคคลผู้มีความแตกต่างแต่จงเคารพและเรียนรู้ เพ่ือการอยู่ร่วมกัน และพุทธสันติวิธี มุ่งสู่การน า



 

๔๒๗ 

 

เครื่องมือของพระพุทธเจ้าไปเสริมสร้างให้เกิดสันติสุขในองค์กรและสังคม ผู้วิจัยจึงบูรณาการตาม
ศาสตร์สมัยใหม่ พระพุทธศาสนาเถรวาท และพุทธสันติวิธีซึ่งมีความสัมพันธ์กัน ดังนี้ 

ตารางท่ี  ๕.๑๗  แสดงพุทธบูรณาการสังเคราะห์วิทยากรตามศาสตร์สมัยใหม่   
พระพุทธศาสนาเถรวาทและพุทธสันติวิธี 

 

พุทธบูรณาการสังเคราะห์ 
วิทยากรตามศาสตร์สมัยใหม่ พระพุทธศาสนาเถรวาทและพุทธสันติวิธี 

ศาสตร์สมัยใหม่ พระพุทธศาสนาเถรวาท พุทธบูรณาการ 
วิทยากร

กระบวนการ 
Facilitator 

 

หลักการ 
ของวิทยากรต้นแบบ 

 
 
 

วิทยากรกระบวนการหรือวิทยากรต้นแบบ
สันติภาพมุ่งสร้างการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ยึด
ผู้ เรียนรู้ เป็นส าคัญ จึงต้องยึดหลักการทาง
พระพุทธศาสนาถือว่าเป็นเป้าหมายหลักด้วย
การไม่ท าชั่ว การท าความดี และท าจิตใจให้สงบ 
เป็นวิทยากรที่แสดงออกด้วยความนุ่มนวล มีท่า
ที่สงบเย็น หลักการของวิทยากรต้นแบบจึงต้อง
สงบเย็นและประโยชน์ต่อเพ่ือนมนุษย์ หลักจึง
ต้องยึดมั่นเพ่ือการเป็นวิทยากรต้นแบบด้าน
สันติภาพ ด้วยการเริ่มจากสันติภาพภายในของ
วิทยากรต้นแบบก่อนออกไปเผยแผ่ธรรม 

วิทยากร 
กิจกรรมกลุ่ม 

Trainee Centered 
Training Approach 

 
 

อุดมการณ์ 
ของวิทยากรต้นแบบ 

 
 
 

วิทยากรกิจกรรมกลุ่มหรือวิทยากรต้นแบบ
สันติภาพมุ่งสร้างกิจกรรมเพ่ือเป็นสื่อให้ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมเกิดความเข้าใจง่ายและมีส่วนร่วม
ในการ เ รี ยนรู้  จึ งต้ อ งยึ ด อุดมการณ์ทา ง
พระ พุทธศาสนาวิ ทย าก รต้ น แบบต้ อ งมี
คุณสมบัติที่มีขันติธรรม มีความอดทนต่อความ
ยากล าบาก มีความอดทนต่อความแตกต่าง มี
ความอดทนต่อกิเลสที่เข้ามาพิสูจน์อุดมการณ์ใน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา วิทยากรต้นแบบจึง
ต้องหาเครื่องมือเพ่ือให้ผู้เข้าอบรมเกิดความ
เข้าใจง่ายในเรื่องนั้นๆ แต่ต้องยึดอุดมการณ์ทุก
ลมหายใจ ความอดทนจึงเป็นพุทธสันติวิธีของ
วิทยากรต้นแบบ 



 

๔๒๘ 

 

ศาสตร์สมัยใหม่ พระพุทธศาสนาเถรวาท พุทธบูรณาการ 
วิทยากร 

ปฏิบัติการ Active 
Learning 

 
 

วิธีการ 
ของวิทยากรต้นแบบ 

 
 
 

วิทยากรปฏิบัติ การหรือวิทยากรต้นแบบ
สั น ติ ภ าพต้ อ ง ยึ ด มั่ น ใ น วิ ธี ก า รที่ มี ค ว า ม
หลายหลาก วิทยากรต้นแบบเน้นการปฏิบัติการ
สร้างการมีส่วนร่วมทั้งทางอายตยะทั้ง๖ เพ่ือให้
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเรียนรู้เข้าถึงด้วยตนเอง 
วิธีการสอนจึงส าคัญกว่าเรื่องที่สอน วิธีการของ
การถ่ายทอดสื่อสารธรรมวิทยากรต้นแบบให้
ค ว ามส า คัญมาก  การ เ รี ย นรู้ แบบ Active 
Learning จึงเป็นการให้วิทยากรลงจากบัลลังก์
ของตน แล้วลงมาร่วมเรียนรู้กับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม เป็นการ“เปลี่ยนสภาวะการเรียนรู้” มี
วิธีการถ่ายทอดที่ท าให้เกิดสันติสุขในองค์กรและ
สังคม  

วิทยากร 
โค้ชชิ่ง Coaching 

 
 

การเผยแผ่ 
ของวิทยากรต้นแบบ 

 
 
 
 
 
 

วิทยากรโค้ชชิ่ง(Coaching) ตามศาสตร์สมัยใหม่
หรือวิทยากรต้นแบบสันติภาพจึงต้องเป็นเผยแผ่
ตามหลักค าสอนของพระพุทธเจ้า วิทยากร
ต้นแบบมีความเชี่ยวชาญในเครื่องมือของการ
โค้ช ซึ่งการโค้ชถือว่าเป็นเครื่องมือหนึ่งของการ
เป็นวิทยากรต้นแบบธรรมะโอดี เพราะการเผย
แผ่ค าสอนทางพระพุทธศาสนาต้องอาศัยศาสตร์
สมัยใหม่เข้ามาบูรณาการกับพระพุทธศาสนา 
เรียกว่า“ปรับศาสตร์เข้าหาพระพุทธศาสนา” 
มาเสริมสนับสนุนให้การเผยแผ่ค าสอนให้เกิด
ความน่าสนใจมากขึ้น วิทยากรต้องสามารถโค้ช
เ พ่ือให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมค้นพบตนเอง
แก้ปัญหาตนเองตามแนวทางอริยสัจ เป็นการ
เผยแผ่เชิงพุทธสันติวิธี ด้วยการน าหลักธรรม
ของพระพุทธเจ้ามาบูรณาการกับการโค้ช  
 
 



 

๔๒๙ 

 

ศาสตร์สมัยใหม่ พระพุทธศาสนาเถรวาท พุทธบูรณาการ 
วิทยากรโอดี 
Organization 
Development 

สันติภาพ 
ของวิทยากรต้นแบบ 

 

วิทยากรโอดีจึงบูรณาการเป็นวิทยากรต้นแบบ
สันติภาพโดยพุทธสันติวิธี จึงต้องอาศัยเครื่องมือ
ทางพระพุทธศาสนาคือพุทธสันติวิธี  ซึ่งเป็น
เครื่องมือในการจัดการความขัดแย้งในองค์กร 
วิทยากรต้นแบบหรือวิทยากรสันติภาพจึงเป็นชื่อ
เดียวกันเพราะมุ่งเน้นให้วิทยากรมีสันติภาพ
ภายในก่อนออกไปท างานรับใช้เพ่ือนมนุษย์ที่มี
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม วิทยากร
สันติภาพต้องสามารถฝึกอบรมได้บุคคลทุก
ศาสนาและวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างกัน 
วิทยากรสันติภาพต้องเคารพอดทน เรียนรู้ ใน
ความแตกต่างทางวัฒนธรรมเพราะเรามุ่งเน้น
ความเป็นมนุษย์ ทุกคนมีศักดิ์ศรีแห่งความมนุษย์ 
วิทยากรต้นแบบหรือวิทยากรสันติภาพจึงเป็น
ความหวังขององค์กรและสังคมไทย ที่มีความ
หลายหลายทางวัฒนธรรม วิทยากรต้นแบบจึง
ต้องยกระดับจิตใจสู่การเป็นวิทยากรสันติภาพ 
วิทยากรธรรมะโอดีจึงเป็นวิทยากรสันติภาพ
เพราะใช้เครื่องมือพุทธสันติวิธีในการสื่อสาร
ธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๔๓๐ 

 

๕.๑.๔ สรุปบูรณาการรูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ 
ตามศาสตร์สมัยใหม่ พระพุทธศาสนาเถรวาทและพุทธสันติวิธี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
แผนภาพที่  ๕.๒๒ การบูรณาการพัฒนาวิทยากรต้นแบบตามศาสตร์สมัยใหม่และพระพุทธศาสนา

เถรวาท 

วิทยากรต้นแบบ 
ตามแนวทางศาสตร์สมยัใหม่ 

วิทยากรกระบวนการ  
Facilitator 

 

วิทยากรกิจกรรมกลุ่ม 
Trainee Centered Training Approach 

 

วิทยากรปฏิบัติการ 
Active Learning 

วิทยากรโค้ชชิ่ง 
Coaching 

 

วิทยากรโอดี 
Organization Development 

วิทยากรต้นแบบ 
ตามแนวทางพระพุทธศาสนาเถรวาท 

หลักการ 
ของวิทยากรต้นแบบ 

อุดมการณ์ 
ของวิทยากรต้นแบบ 

 

วิธีการ 
ของวิทยากรต้นแบบ 

 

การเผยแผ่ 
ของวิทยากรต้นแบบ 

 

สันติภาพ 
ของวิทยากรต้นแบบ 

 

วิทยากร 
ต้นแบบธรรมะโอดี 

วิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธ ี
(วิทยากรต้นแบบสันติภาพ) 



 

๔๓๑ 

 

๕.๒ สัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญและองค์กรเกี่ยวข้องการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ 
 

ผู้วิจัยศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามวิธีการด าเนินการวิจัย (R1) ด้วยการศึกษาความ
ต้องการและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสีย ประกอบด้วย “วิทยากรการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม องค์กรผู้จัดการฝึกอบรม และผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิ” ที่เก่ียวข้องกับรูปแบบการพัฒนา
วิทยากรต้นแบบตามศาสตร์สมัยใหม่และพระพุทธศาสนาเถรวาท ผู้วิจัยแบ่งการสัมภาษณ์ออกเป็น  
๒ ประเด็น คือ ๑) สัมภาษณ์ด้านความต้องการและข้อเสนอแนะจากองค์กรและบุคคลผู้มีส่วนได้เสีย   
๒) สัมภาษณ์ความเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธีจาก
วิทยากรต้นแบบผู้มีความเชี่ยวชาญชั้นน าของประเทศ  ดังนี้ 

 

๑)ผู้วิจัยได้ศึกษาตามกรอบแนวทางของวัตถุประสงค์ ด้วยการสัมภาษณ์ด้านความ
ต้องการและข้อเสนอแนะองค์กร บุคคลผู้มีส่วนได้เสีย จ านวน ๑๕ บุคคลและองค์กร ประกอบด้วย 
คือ ๑) ผู้บริหารและบุคลากรสาธารณสุขอ าเภอศรีวิไล (สสอ.) จังหวัดบึงกาฬ   ๒) ผู้บริหารและ
บุคลากรโรงพยาบาลเซ็นทรัลเยอเนอรัล (รพ.เอกชน) กรุงเทพมหานคร  ๓) ผู้บริหารและบุคลากร
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  ๔) ผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลขลุง 
จังหวัดจันทบุรี ๕) ผู้บริหารและบุคลากร บริษัทพานาโชนิค (ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
ฝึกอบรม)จังหวัดสมุทรปราการ ๖) ผู้บริหารและบุคลากรธนาคารกรุงไทย (ฝ่ายสถาบันพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร) ๗) ผู้บริหารและบุคลากร บริษัทออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด ฝ่าย
ฝึกอบรมและพัฒนา จังหวัดระยอง ๘) ผู้บริหารและบุคลากรส านักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ๙) ผู้บริหารและบุคลากร
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ๑๐) ผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ๑๑) พระครูภาวนาสารบัณฑิต ดร. ผู้อ านวยการส่วน
ธรรมนิเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการเป็นพระวิทยากรฝึกอบรม 
๑๒) พระมหาธนเดช  ธมฺมปญฺโญ พระวิทยากรกระบวนการค่ายใต้ร่มพุทธธรรม พระวิทยากร
ผู้ เชี่ยวชาญกระบวนการกลุ่มด้านการฝึกอบรม ๑๓) รศ.ดร.ภักดี  โพธิ์สิงห์ อาจารย์ประจ า
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม นักวิชาการด้านการพัฒนาการฝึกอบรม ๑๔) อาจารย์มงคล 
สามารถ วิทยากรกระบวนการกลุ่มวิทยากรอารมณ์ดี  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญกระบวนการด้านการ
ฝึกอบรม ๑๕) อาจารย์ชัชวาล มโนวัฒนา กลุ่มวิทยากรอารมณ์ดี วิทยากรกระบวนการผู้เชี่ยวชาญชั้น
น าระดับประเทศ 

 

๒)ผู้วิจัยสัมภาษณ์ความเห็นเกี่ยวกับขอบข่ายรูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ
สันติภาพโดยพุทธสันติวิธี ตามวิธีการด าเนินการวิจัย (R1) จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิ
ทางมิติของศาสตร์สมัยใหม่และมิติทางพระพุทธศาสนา จ านวน ๑๐ ท่าน ประกอบด้วย ดังนี้                 



 

๔๓๒ 

 

๑) พระมหาวิชาญ สุวิชาโน ผู้อ านวยการส่วนวางแผนและการพัฒนาฝึกอบรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและพัฒนาวิทยากรต้นแบบ ๒) พระมหาขวัญ
ชัย กิตฺติเมธี ดร. ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาวิทยากร  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและพัฒนา
วิทยากรกระบวนธรรมเพ่ือชีวิตที่ดีงาม  ๓) พระมหานพดล ธมฺมานนฺโท พระวิทยากรส านักงานครู
พระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและ
รูปแบบการสอนแบบ Active Learning การสอนในศตวรรษที่๒๑ ๔) พระมหาสุเทพ สุทฺธิญาโณ 
ประธานวิทยากรกลุ่มอาสาคิลานธรรม  รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ๕) อาจารย์จักรกฤษณ์ ศักดิ์สุวรรณ  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท
นวัตกรรมสร้างสรรค์การศึกษา จ ากัด วิทยากรเชี่ยวชาญการโค้ชพฤติกรรมมนุษย์ และวิทยากร
จิตวิทยาให้ค าปรึกษาจิตวิทยาบ าบัดและวิทยากรจิตใต้ส านึก NLP ๖) อาจารย์สาโรจน์ พ่ึงไทย 
วิทยากรกระบวนการผู้เชี่ยวชาญชั้นน าระดับประเทศ วิทยากรอิสระ  ๗) อาจารย์ปวีณา  สงวนชม  
กรรมการผู้จัดการบริษัทไลค์ เลิร์นนิ่ง (ไทยแลนด์) จ ากัด วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ  ๘) อาจารย์ชัชวาล  
มโนวัฒนา  กลุ่มวิทยากรอารมณ์ดี วิทยากรกระบวนการผู้ เชี่ยวชาญชั้นน าระดับประเทศ              
๙) คุณอรอุมา  เกษตรพืชผล  ผู้ด าเนินรายการโทรทัศน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารและผู้จัดมีเทศน์มี
ทอล์ค ๑๐) พระมหาวุฒิชัย  วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี)  ผู้อ านวยการสถาบันวิมุตตยาลัย พระสงฆ์ต้นแบบ
ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคศตวรรษที่ ๒๑ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารธรรมประยุกต์ 

 ซึ่งประเด็นในการสัมภาษณ์เชิงลึกเรื่อง“รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพ
โดยพุทธสันติวิธี” ผ่านการตรวจสอบเครื่องมือการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน ๙ ท่าน 
ประกอบด้วย ๑) พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร.  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  มหาจุฬา 

๒) พระมหาดนัยพัชร์  คมฺภีรปญฺโญ, ดร. รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาจุฬา 
๓) พระปลัดสรวิชญ์  อภิปญฺโญ, ผศ.ดร.  หัวหน้าภาคจิตวิทยาและการศึกษาแนะแนว 
๔) พระปลัดสมชาย ปโยโค ดร.  ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
๕) ศ.ดร.สมภาร  พรมทา  อาจารย์ประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  มหาจุฬา 
๖) ผศ.ดร.ประพันธ์  ศุภษร  ผู้อ านวยการหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตพระพุทธศาสนา 
๗) รศ.ดร.สมชัย   ศรีนอก  อาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์ หลักสูตรและการสอน   
๘) ดร.อ านาจ  บัวศิริ   อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิเชี่ยวชาญระเบียบวิธีการวิจัย 
๙) ดร.ขันทอง  วัฒนะประดิษฐ์   อาจารย์ประจ าหลักสูตรสันติศึกษา มหาจุฬา 

 

 โดยประเด็นในการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้วิจัยสามารถแบ่งออกเป็น  ๖ ประเด็นค าถามการ
สัมภาษณ์ อันประกอบด้วย  ดังนี้  

๑) หลักการของการเป็นวิทยากรต้นแบบสันติภาพ ควรมีหลักการอะไรบ้าง สัมภาษณ์ใน
ฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้เข้ารับการฝึกอบรม องค์กรที่จัดการฝึกอบรม วิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญ 



 

๔๓๓ 

 

๒) อุดมการณ์ของการเป็นวิทยากรต้นแบบสันติภาพควรมีอุดมการณ์อย่างไร สัมภาษณ์
ในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้เข้ารับการฝึกอบรม องค์กรที่จัดการฝึกอบรม วิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญ 

๓) วิธีการของการเป็นวิทยากรต้นแบบสันติภาพควรมีวิธีการถ่ายทอดหรือวิธีการพัฒนา
วิทยากรอย่างไร สัมภาษณ์ในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้เข้ารับการฝึกอบรม องค์กรที่จัดการฝึกอบรม 
วิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญ 

๔) คุณสมบัติและคุณลักษณะของการเป็นวิทยากรต้นแบบสันติภาพควรมีคุณสมบัติ
อะไรและควรมีคุณลักษณะอย่างไร สัมภาษณ์ในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้เข้ารับการฝึกอบรม องค์กร
ที่จัดการฝึกอบรม วิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญ 

๕) ตัวชี้วัดคุณสมบัติของการเป็นวิทยากรต้นแบบสันติภาพควรมีตัวชี้วัดด้านใดบ้าง  
สัมภาษณ์ในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้เข้ารับการฝึกอบรม องค์กรที่จัดการฝึกอบรม วิทยากรผู้มีความ
เชี่ยวชาญ 

๖) รูปแบบของการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี ควรมีรูปแบบใน
การพัฒนาวิทยากรอย่างไร สัมภาษณ์ในฐานะพระวิทยากรและวิทยากรผู้ เชี่ยวชาญที่ เคยมี
ประสบการณ์ในพัฒนาวิทยากรต้นแบบ ในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้เข้ารับการฝึกอบรม องค์กรที่
จัดการฝึกอบรม และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

ผู้วิจัยได้สรุปและสังเคราะห์ผลการสัมภาษณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ ด้านความ
ต้องการและข้อเสนอแนะจากองค์กร ผู้จัดการฝึกอบรม บุคคลผู้มีส่วนได้เสีย  วิทยากรผู้มีความ
เชี่ยวชาญในการฝึกอบรม วิทยากรผู้มีประสบการณ์ในการพัฒนาพระวิทยากรต้นแบบ รวมการ
สัมภาษณ์จ านวน  ๒๔ รูปท่าน/องค์กร จึงสามารถสังเคราะห์ประเด็นการสัมภาษณ์ออกเป็น  ๖ 
หัวข้อ ประกอบด้วย  ดังนี้  

 

๕.๒.๑ หลักการวิทยากรต้นแบบสันติภาพ 
ผู้วิจัยสัมภาษณ์บุคคลและผู้บริหารบุคลากรขององค์กรผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรม องค์กรที่จัดการฝึกอบรม ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในการใช้บริการวิทยากรต้นแบบเพ่ือไป
พัฒนาองค์กร และวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญในการฝึกอบรม ว่าหลักการของการเป็นวิทยากร
ต้นแบบสันติภาพควรจะมีหลักการอะไร ผู้วิจัยสังเคราะห์ประกอบด้วย  ดังนี้ 

๑) ผู้บริหารและบุคลากรสาธารณสุขอ าเภอศรีวิไล (สสอ.) จังหวัดบึงกาฬ ให้
ข้อเสนอว่า วิทยากรต้นแบบต้องสามารถน าหลักการทางพระพุทธศาสนาประยุกต์สู่คนในองค์กร ให้ผู้
เข้ารับการฝึกอบรมมีบรรยากาศแบบมีส่วนร่วม สามารถน าสิ่งที่วิทยากรต้นแบบสอนน าไปใช้ได้ใน
ชีวิตและการท างานจริงๆ วิทยากรต้นแบบควรมีหลักการของผู้มีความเสียสละมีความมุ่งมั่นพัฒนา
องค์กรพัฒนาสังคมให้ดีขึ้น สามารถประยุกต์ความรู้ด้านทฤษฏีสู่การปฏิบัติท าให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม



 

๔๓๔ 

 

เกิดความเข้าใจ  วิทยากรต้นแบบควรมีหลักการของพระพุทธเจ้าบูรณาการกับหลักการทางโลกใน
ปัจจุบัน โดยมีการน าหลักการทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ในการเรียนรู้ ซึ่งพระสงฆ์ผู้คนมีความ
ศรัทธาเป็นทุนทางสังคม สามารถน าค าสอนมาบูรณาการสอนจึงท าให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมน าไป
ปฏิบัติยิ่งขึ้น วิทยากรต้นแบบต้องถ่ายทอดให้เข้าใจง่าย ต้องไม่ทิ้งหลักการของพระพุทธศาสนา๑ 

 ๒) ผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลเซ็นทรัลเยอเ นอรัล (รพ. เอกชน) 
กรุงเทพมหานคร ให้ข้อเสนอว่า หลักการของวิทยากรต้นแบบต้องสามารถน าการบริหารองค์กรมา
ประยุกต์ เช่น การสร้างสมดุลชีวิต หลักการสร้างสัมพันธ์ที่ดี หลักการสร้างทีมในการท างาน หลักการ
ของพระพุทธเจ้ามาโค้ชในการท างาน วิทยากรต้นแบบต้องมีหลักการของธรรมะในการแก้ไขปัญหา
ของบุคลากรในโรงพยาบาล หลักการมีความต้องเข้าใจปัญหาและบูรณาการกับรูปแบบขององค์กรให้
ชัดเจน วิทยากรต้นแบบสามารถน าหลักการทางพระพุทธศาสนาซึ่งบางครั้งมองว่าเข้าใจยาก มาท าให้
เกิดความเข้าใจง่ายและน าไปใช้ได้จริง ใช้ภาษาสื่อสารที่ท าให้เกิดความเข้าใจง่าย  มีรูปภาพมีสื่อ
ประกอบการบรรยาย๒ 

๓) ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงใหม่  ให้ข้อเสนอว่า หลักการของการเป็นวิทยากรต้นแบบต้องมีความรู้ทางทฤษฏีในเรื่อง
การบรรยาย มีหลักการใช้พุทธสันติวิธี  วิทยากรต้องมีหลักการที่มีความยืดหยุ่น วิทยากรต้องมี
หลักการด้วยการรู้จักองค์กรก่อนว่าบริบทขององค์กรนั้นเป็นอย่างไร วิทยากรต้องสื่อสารให้ตรงกับ
บริบทขององค์กร วิทยากรต้องศึกษาเบื้องหลังขององค์กรว่ามีปัญหาอะไรบ้าง มีความรอบรู้ในพุทธ
สันติวิธี เหมือนธรรมะโอดีน าเสนอวันนี้ท าให้เราเข้าใจธรรมะง่าย เพราะใช้กิจกรรมเป็นตัวสื่อสาร 
และใช้ภาษาท่ีมีความเข้าใจง่าย เป็นการเรียนรู้แบบไม่น่าเบื่อ ทุกคนในองค์กรฟังการบรรยายมามาก 
วิทยากรต้องสอนให้เราคิดเอง อย่าสอนให้เราจ า วิทยากรต้องสามารถใช้ภาษาง่ายๆ เพ่ือให้เข้าถึงทุก
ศาสนา ทุกศาสนาเรียนรู้ ได้ วิทยากรต้องสามารถปรับสถานการณ์มีกิจกรรมเหมาะกับตาม
สถานการณ์ มีความยืดหยุ่น มิใช่เตรียมมาแบบนี้ ก็จะใช้แบบนี้ ต้องดูผู้ฟังเป็นหลัก  วิทยากรต้องรู้จัก
องค์กรที่จะไปบรรยาย สามารถเชื่อมหลักธรรมให้ง่ายต่อการน าไปปฏิบัติในทางโลก วิทยากรต้องพูด
หลักธรรมได้ไม่ให้น่าเบื่อ วิทยากรต้องไม่เก่าต้องพัฒนาองค์ความรู้ใหม่อย่างสม่ าเสมอ วิทยากรต้อง
สร้างความใหม่เพ่ือการเชื่อมโยงสู่เนื้อหา ทางโลกจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมาก วิทยากรต้อง
รู้เท่าทันเพ่ือปรับประยุกต์  วิทยากรต้องอ้างอิงหลักการว่าจะมีประโยชน์ต่อผู้ฟังอย่างไร ควรเป็น
หลักการที่สามารถประยุกต์ได้กับทุกศาสนาความเชื่อ ควรมีหลักธรรมะมีความสนใจที่เปลี่ยนแปลง
                                                           

๑สัมภาษณ์ ผู้บริหารและบุคลากรสาธารณสุขอ าเภอศรีวิไล (สสอ.) จังหวัดบึงกาฬ, รูปแบบการพัฒนา

วิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธ,ี  สัมภาษณ์ วันที่  ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐. 
๒สัมภาษณ์ ผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลเซ็นทรัลเยอเนอรัล (รพ.เอกชน) กรุงเทพมหานคร, 

รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี,  สัมภาษณ์ วันที่  ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๐. 



 

๔๓๕ 

 

องค์กรและสังคมให้เกิดสันติสุข ควรจัดกิจกรรมที่เข้าใจง่าย วิทยากรต้องมีทัศนคติในเชิงบวก 
วิทยากรต้องใช้หลักการทางพระพุทธศาสนาด้วยประยุกต์กับกลุ่มเป้าหมายให้เข้ากับทุกศาสนา มีผู้นับ
ถือศาสนาคริสต์เข้าร่วมกิจกรรมด้วย เขาสามารถร่วมกิจกรรมได้เพราะเป็นกระบวนการสันติวิธี 
วิทยากรต้องสามารถท ากิจกรรมเพ่ือปรับใช้กับคนทุกศาสนา๓       

๔) ผู้บริหาร หมอ พยาบาลและบุคลากรโรงพยาบาลขลุง จังหวัดจันทบุรี ให้ข้อเสนอ
ว่า หลักการของวิทยากรต้นแบบควรจะมีหลักของการพูด มีทักษะการพูด ควรมีเป้าหมายให้ชัดเจนว่า
จะสื่อสารอะไร มีหลักการที่มุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรพัฒนาคนพัฒนาจิตวิญญาณ หลักการของ
วิทยากรข้อมูลที่น ามาสอนควรเป็นข้อมูลที่สามารถอ้างอิงบุคคลที่น่าเชื่อถือเช่น พระพุทธเจ้า๔  

๕) ผู้บริหารและบุคลากร บริษัทพานาโชนิค (ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
ฝึกอบรม)จังหวัดสมุทรปราการ ให้ข้อเสนอว่า หลักการเป็นวิทยากรต้นแบบควรเป็นผู้ศึกษาค้นคว้า
อยู่เสมอ เพ่ือพัฒนาเรื่องใหม่ๆ ถ้าพูดแต่เรื่องเดิมๆ ไม่ทันสมัยเพราะโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว หลักการในการยกตัวอย่างใหม่ๆ วิทยากรต้นแบบต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอ หลักการ
วิทยากรต้องวิเคราะห์ผู้ฟังตั้งแต่การศึกษา อายุ ระดับการรับรู้ในการสื่อสาร จึงต้องใช้ภาษาให้คนทุก
กลุ่มทุกอาชีพให้เข้าใจเหมือนกันได้ ไม่ต้องใช้หลักการวิชาการมาก ควรมีหลักการในการสร้างการมี
ส่วนร่วมในการฝึกอบรม เพราะถ้าดูตามสไลด์จะท าให้น่าเบื่อและง่วงนอน แต่ถ้าเป็นกิจกรรมของ
ธรรมะโอดีวันนี้สร้างการมีส่วนร่วมท าให้เรียนรู้ได้ดีกว่า มีหลักการสื่อสารเพ่ือให้เกิดความสนใจ 
หลักการสอนของวิทยากรต้องสามารถน าไปใช้ได้ เราเชื่อมั่นในตัวพระสงฆ์ที่เป็นวิทยากรว่ามีความรู้
ทางพระพุทธศาสนา วิทยากรต้นแบบต้องมีความเชี่ยวชาญในทางพระพุทธศาสนา ต้องสามารถน า
หลักการค าสอนมาปรับให้เข้าใจง่ายๆ เหมาะกับคนในองค์กรนั้นๆ น าหลักค าสอนของพระพุทธเจ้ามา
เชื่อมโยงกับหลักปรัชญาและเจ้าทฤษฏีต่างๆของตะวันตกจะถือว่าดีมาก๕   

๖)ผู้บริหารบุคลากรและวิทยากรภายในของธนาคารกรุงไทย (ฝ่ายสถาบันพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร) ให้ข้อเสนอว่า หลักการของการเป็นวิทยากรต้นแบบจะต้องมีหลักในการสอน มี
ทักษะในการสอน วิทยากรต้องวิเคราะห์เนื้อหาในการสอน วิทยากรต้องมีหลักการเตรียมตัวก่อนการ
บรรยาย สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ วิทยากรต้องมีหลักของการซ้อมการบรรยาย วิทยากรต้องมี

                                                           
๓สัมภาษณ์ ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

, รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธ,ี  สัมภาษณ์ วันที่  ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐. 
๔สัมภาษณ์ ผู้บริหาร หมอ พยาบาลและบุคลากรโรงพยาบาลขลุง จังหวัดจันทบุรี, รูปแบบการพัฒนา

วิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธ,ี  สัมภาษณ์ วันที่  ๑๖ มกราคม  ๒๕๖๑. 
๕สัมภาษณ์ ผู้บริหารและบุคลากร บริษัทพานาโชนิค (ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และฝึกอบรม) 

จังหวัดสมุทรปราการ, รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี,  สัมภาษณ์ วันที่  ๑๗ 
มกราคม  ๒๕๖๑. 



 

๔๓๖ 

 

หลักการในการเข้าใจองค์กรศึกษาค่านิยมบทบาทหน้าที่ขององค์กร ท ากิจกรรมจึงต้องบูรณาการเพ่ือ
เชื่อมโยงกับองค์กร๖    

๗) ผู้บริหารและบุคลากร บริษัทออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด ฝ่าย
ฝึกอบรมและพัฒนา จังหวัดระยอง ให้ข้อเสนอว่า หลักการของการเป็นวิทยากรต้นแบบควรมีหลัก
ของการตรงต่อเวลา เป็นต้นแบบด้านความประพฤติอยากจะเรียนรู้ด้วย มีหลักของการเป็นผู้ให้จากใจ 
ให้ผู้เข้าฝึกอบรมสัมผัสถึงการให้ของวิทยากร วิทยากรต้องมีหลักในการควบคุมอารมณ์ของตนเอง 
ต้องสามารถคุมสถานการณ์การบรรยายในห้องประชุมสัมมนา๗ 

๘) ผู้บริหารและบุคลากรส านักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ให้ข้อเสนอว่า หลักการของการเป็นวิทยากร
ต้นแบบ วิทยากรเป็นผู้ท าหน้าที่เป็นตัวกลางส าคัญที่จะท าให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เกิดความรู้ความ
เข้าใจ เกิดทักษะ เกิดทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับเรื่องที่อบรม วิทยากรจึงต้องจุดประกายความคิดให้ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมเกิดการเปลี่ยนแปลงจากภายใน๘ 

๙) ผู้บริหารและบุคลากรส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
ให้ข้อเสนอว่า หลักการของการเป็นวิทยากรต้นแบบจะต้องเป็นผู้มี ๑) ความรู้ดีในเรื่องที่ตนเองจะ
บรรยาย ๒) เข้าใจผู้เข้ารับการฝึกอบรมดีด้วยการวิเคราะห์ผู้ ฟังมาก่อนล่วงหน้า  ๓) สื่อสารมี
ประสิทธิภาพมีการถ่ายทอดให้เกิดความสนใจ ๔) สามารถสรุปแล้วน าไปประยุกต์ใช้ได้เป็นอย่างดี๙   

๑๐) ผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 
ให้ข้อเสนอว่า หลักการของการเป็นวิทยากรต้นแบบต้องมีหลักการเข้าใจตนเอง หลักการเข้าใจผู้อ่ืน 

                                                           
๖สัมภาษณ์ ผู้บริหารบุคลากรและวิทยากรภายในของธนาคารกรุงไทย (ฝ่ายสถาบันพัฒนาศักยภาพ

บุคลากร), รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธ,ี  สัมภาษณ์ วันที่  ๑  สิงหาคม  ๒๕๖๑. 
๗สัมภาษณ์ ผู้บริหารและบุคลากร บริษัทออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด ฝ่ายฝึกอบรมและ

พัฒนา จังหวัดระยอง, รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี, สัมภาษณ์ วันที่  ๑๖  
กรกฏาคม  ๒๕๖๑. 

๘สัมภาษณ์ ผู้บริหารและบุคลากรส านักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ , รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี ,  
สัมภาษณ์ วันที่  ๘  สิงหาคม  ๒๕๖๑. 

๙สัมภาษณ์ ผู้บริหารและบุคลากรส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ, รูปแบบ

การพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี,  สัมภาษณ์ วันที่  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๖๑. 



 

๔๓๗ 

 

หลักการสื่อสารสร้างสัมพันธภาพ หลักการการเรียนรู้ทางจิตวิทยา หลักการของความคิดสร้างสรรค์ 
และหลักการพัฒนาบุคลิกภาพ๑๐ 

๑๑) พระครูภาวนาสารบัณฑิต ดร. ผู้อ านวยการส่วนธรรมนิเทศ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการเป็นพระวิทยากรฝึกอบรม ให้ข้อเสนอว่า หลักการของ
การเป็นวิทยากรต้นแบบในมุมของพระพุทธศาสนาให้ยึดหลักจริยวัตร มีศีลของการเป็นวิทยากร มี
หลักความรู้ทางพระพุทธศาสนายึดพระไตรปิฏกเป็นหลัก มีหลักการมีระเบียบวินัยด้วยการตรงต่อ
เวลา มีหลักของการมีจิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม มีหลักของการท าจิตใจของตนเองให้ผ่อง
ใสมีความสงบ วิทยากรต้นแบบจึงยึดการปฏิบัติตามแนวทางของสติปัฏฐาน หลักการสอนของ
วิทยากรต้องมีหลักวิปัสสนากรรมฐานเป็นฐาน๑๑ 

๑๒) พระมหาธนเดช  ธมฺมปญฺโญ พระวิทยากรกระบวนการค่ายใต้ร่มพุทธธรรม 
พระวิทยากรผู้เชี่ยวชาญกระบวนการกลุ่มด้านการฝึกอบรม ให้ข้อเสนอว่า หลักการของการเป็น
วิทยากรต้นแบบควรเดินทางสายกลางสร้างความสมดุลให้กับตนเอง บริหารจัดการตนเอง มีทักษะใน
การบริหารจัดการตนเอง สร้างความสมดุลให้กับตนเอง มีหลักการพัฒนาตนเองเพ่ือการเรียนรู้ในการ
เป็นวิทยากรต้นแบบ มีความพยายามท าอย่างต่อเนื่องและมีแรงบันดาลใจ การเป็นวิทยากรต้นแบบ
ต้องท าให้คนอ่ืนเขามั่นใจกับเรา วิทยากรต้นแบบต้องสร้างความมั่นใจและให้สังคมได้พ่ึงพาได้ เช่น 
พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (พระอาจารย์ ว.วชิรเมธี) ถือว่าเป็นท่านเป็นวิทยากรต้นแบบ เพราะสังคมมี
ความมั่นใจสังคมพ่ึงพาได้ วิทยากรต้นแบบต้องน าผลวิจัยเพ่ือประกอบการบรรยายเพ่ือเป็นข้อมูล
อ้างอิงท าให้การบรรยายเป็นที่ยอมรับ๑๒ 

๑๓) รศ.ดร.ภักดี  โพธิ์สิงห์ อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 
นักวิชาการด้านการพัฒนาการฝึกอบรม ให้ข้อเสนอว่า หลักการของการเป็นวิทยากรต้นแบบควรมี
หลักของบุคลิกภาพ หลักการพูด หลักการสื่อสาร ถือว่าเป็นหัวใจส าคัญของการเป็นวิทยากรต้นแบบ 

                                                           
๑๐สัมภาษณ์ ผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว, รูปแบบ

การพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี,  สัมภาษณ์ วันที่  ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๖๑. 
๑๑สัมภาษณ์ พระครูภาวนาสารบัณฑิต ดร. ผู้อ านวยการส่วนธรรมนิเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย ผู้เช่ียวชาญด้านการเป็นพระวิทยากรฝึกอบรม, รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดย
พุทธสันติวิธ,ี  สัมภาษณ์ วันที่  ๘  สิงหาคม  ๒๕๖๑. 

๑๒สัมภาษณ์ พระมหาธนเดช  ธมฺมปญฺโญ พระวิทยากรกระบวนการค่ายใต้ร่มพุทธธรรม พระวิทยากร
ผู้เช่ียวชาญกระบวนการกลุ่มด้านการฝึกอบรม, รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี,  
สัมภาษณ์ วันที่  ๒๖ มกราคม  ๒๕๖๑. 



 

๔๓๘ 

 

หลักการต้องมีการอ้างอิงในพระไตรปิฎกในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา วิทยากรต้นแบบควรอ้าง
หลักธรรมในพระไตรปิฎกมีที่มาที่ไปอย่างถูกต้อง วิทยากรต้นแบบจึงต้องมีหลักการเป็นเครื่องมือ๑๓ 

๑๔) อาจารย์มงคล สามารถ วิทยากรกระบวนการกลุ่มวิทยากรอารมณ์ดี  วิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญกระบวนการด้านการฝึกอบรม ให้ข้อเสนอว่า หลักการของการเป็นวิทยากรต้นแบบควร
ยึดหลักผู้บรรยายธรรม ด้วยพัฒนาหลักของน้ าเสียงมีการน าเสนอธรรมที่มีถ้อยค าที่ชัดเจน ใช้วาจาใน
การสื่อสารในด้านบวกมากว่าด้านลบ มีการแต่งกายให้เป็นเรียบร้อย เข้าใจในหลักสิ่งที่พูดอย่าง
ชัดเจนด้วยการวิเคราะห์กลุ่มผู้ฟัง สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ กระตุ้นผู้เรียนให้มีความสุขในการ
เรียนรู้ มีหลักการประมาณตนเองด้วยการไม่ยกตนข่มท่าน ไม่ดูถูกผู้ฟัง อย่าให้ผู้ฟังอับอายต่อ
สาธารณะชน๑๔ 

๑๕) อาจารย์ชัชวาล  มโนวัฒนา กรรมการผู้จัดการ บริษัทอารมณ์ดีกรุ๊ป จ ากัด 
ประธานกลุ่มวิทยากรอารมณ์ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญกระบวนการด้านการฝึกอบรม  ให้ข้อเสนอว่า 
หลักการของการเป็นวิทยากรต้นแบบต้องเป็นแบบอย่างที่ดี เพราะวิทยากรต้นแบบถือว่าเป็นครูของ
ครูต้องเป็นแบบอย่างที่ดี จึงต้องมีหลักของความรู้ หลักของบุคลิกภาพ หลักกระบวนการคิด
สร้างสรรค์ คิดหาสิ่งใหม่ๆ หลักของการถ่ายทอด หลักของการพูด หลักของวิธีคิด รวมถึงทักษะต่างที่
วิทยากรจะต้องมี วิทยากรต้นแบบต้องมีหลักของภาพลักษณ์นอกภายและภาพลักษณ์ภายใน การ
แสดงออก รวมไปถึงหลักของคุณธรรมจริยธรรมส าหรับวิทยากรที่ดี เพราะงานวิทยากรเป็นงานอิสระ 
วิทยากรต้องเรียนรู้หลักการท างาน หลักการให้เกียรติคนอ่ืน ต้องสร้างเครือข่ายกับวิทยากรท่านอ่ืนๆ
ด้วย๑๕ 

 

๕.๒.๒ อุดมการณ์วิทยากรต้นแบบสันติภาพ 
 

ผู้วิจัยสัมภาษณ์บุคคลและผู้บริหารบุคลากรขององค์กรผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม องค์กรที่จัดการฝึกอบรม ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในการใช้บริการวิทยากรต้นแบบเพ่ือไป

                                                           
๑๓สัมภาษณ์ รศ.ดร.ภักดี  โพธิ์สิงห์ อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม นักวิชาการด้าน

การพัฒนาการฝึกอบรม, รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี,  สัมภาษณ์ วันที่  ๑๘ 
กรกฏาคม  ๒๕๖๑. 

๑๔สัมภาษณ์ อาจารย์มงคล สามารถ วิทยากรกระบวนการกลุ่มวิทยากรอารมณ์ดี  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

กระบวนการด้านการฝึกอบรม, รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี,  สัมภาษณ์ วันที่  
๑๔ กรกฏาคม  ๒๕๖๑. 

๑๕สัมภาษณ์ อาจารย์ชัชวาล  มโนวัฒนา กรรมการผู้จัดการ บริษัทอารมณ์ดีกรุ๊ป จ ากัด ประธานกลุ่ม
วิทยากรอารมณ์ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญกระบวนการด้านการฝึกอบรม, รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพ
โดยพุทธสันติวิธี,  สัมภาษณ์ วันที่ ๑๙   สิงหาคม  ๒๕๖๑. 



 

๔๓๙ 

 

พัฒนาองค์กร และวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญในการฝึกอบรม ว่าอุดมการณ์ของการเป็นวิทยากร
ต้นแบบสันติภาพควรจะมีอุดมการณ์อย่างไร จึงสังเคราะห์ด้านอุดมการณ์ ประกอบด้วย  ดังนี้ 

๑) ผู้บริหารและบุคลากรสาธารณสุขอ าเภอศรีวิไล (สสอ.) จังหวัดบึงกาฬ ให้
ข้อเสนอว่า อุดมการณ์วิทยากรต้นแบบต้องมีลักษณะเป็นผู้ประสบการณ์สามารถกระตุ้นให้ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมเกิดความรักในองค์กร ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีอุดมการณ์ในการท างานการใช้ชีวิต     
มีอุดมการณ์เป็นผู้เสียสละท าด้วยหัวใจในการพัฒนา จะต้องมีความศรัทธา จริงใจ เต็มใจ มุ่งมั่นที่จะ
พัฒนามนุษย์อย่างแท้จริง อยากจะช่วยเหลือองค์กรต่างๆ ที่ก าลังเผชิญกับปัญหาหรือตาม
วัตถุประสงค์ที่องค์กรก าหนดไว้  อุดมการณ์ของการเป็นวิทยากรต้นแบบต้องรักในความเป็นวิทยากร 
เป็นผู้ให้ มีความตั้งใจอย่างแท้จริง๑๖ 

๒) ผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลเซ็นทรัล เยอเนอรัล (รพ. เอกชน) 
กรุงเทพมหานคร ให้ข้อเสนอว่า อุดมการณ์ของวิทยากรต้นแบบมีความมุ่งหวังที่อยากจะให้บุคคลใน
องค์กรเข้าใจธรรมะสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตและการท างาน เข้าใจในหลักธรรมเบื้องต้น และมี
ความรักในการเผยแผ่ธรรมทางพระพุทธศาสนา๑๗      

๓) ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงใหม่  ให้ข้อเสนอว่า อุดมการณ์ของวิทยากรต้นแบบต้องเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในการ
เป็นวิทยากร มีความเชื่อม่ันว่าการเป็นวิทยากรสามารถช่วยเหลือองค์กรและสังคมให้ดีได้ สามารถลด
ความขัดแย้งได้ มีอุดมการณ์ที่ยิ่งใหญ่ในการช่วยเหลือสังคมรวมถึงประเทศชาติและโลกให้เกิดสันติสุข 
วิทยากรต้องมีอุดมการณ์อยากเห็นสังคมมีความสุข วิทยากรต้องสามารถเปลี่ยนแปลงในอุดมคติของ
บุคคล ด้วยการลงจากจิตส านึกมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม วิทยากรต้องเชื่อในสิ่งที่ท า ท าในสิ่งที่เชื่อ 
ต้องมีการคัดสรรวิทยากรที่มีความเชื่ออย่างวิทยากรของธรรมะโอดี และเชื่อมั่นว่าพุทธสันติวิธีจะเป็น
เครื่องมือให้องค์กรสังคมเกิดสันติสุขไม่มีความขัดแย้งกันมากขึ้น  วิทยากรต้องมีทัศนคติที่ดีในการ
พัฒนาผู้เข้ารับการฝึกอบรม ควรมีเป้าหมายที่ชัดเจนอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงเห็นสันติสุข วิทยากร
เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง๑๘       

๔) ผู้บริหาร หมอ พยาบาลและบุคลากรโรงพยาบาลขลุง จังหวัดจันทบุรี ให้ข้อเสนอ
ว่า อุดมการณ์ของวิทยากรต้นแบบควรมีใจรักในการเป็นวิทยากร มีความมุ่งมั่นในการฝึกฝน วิทยากร

                                                           
๑๖สัมภาษณ์ ผู้บริหารและบุคลากรสาธารณสุขอ าเภอศรีวิไล (สสอ.) จังหวัดบึงกาฬ, รูปแบบการ

พัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี,  สัมภาษณ์ วันที่  ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐. 
๑๗สัมภาษณ์ ผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลเซ็นทรัลเยอเนอรัล (รพ.เอกชน) กรุงเทพมหานคร, 

รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี,  สัมภาษณ์ วันที่  ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๐. 
๑๘สัมภาษณ์ ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ จังหวัด

เชียงใหม,่ รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธ,ี  สัมภาษณ์ วันที่  ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐. 



 

๔๔๐ 

 

ต้องทัศนคติที่ดีมีความรักในหน้าที่ของวิทยากร มีความมุ่งมั่นถึงส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ต้องเป็นผู้ที่
มีความเสียสละ มีความอดทน มีความเมตตา ต้องเป็นต้นแบบที่ดีในทุกด้าน๑๙  

๕) ผู้บริหารและบุคลากร บริษัทพานาโชนิค (ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
ฝึกอบรม)จังหวัดสมุทรปราการ ให้ข้อเสนอว่า อุดมการณ์ของการเป็นวิทยากรต้นแบบจึงยึดมั่นใน
ความดีมีคุณธรรม วิทยากรที่จะไปสอนคนอ่ืนจะต้องเป็นคนดีมีคุณธรรม วิทยากรจึงต้องมีอุดมการณ์
ในการใฝ่เรียนรู้ ต้องมีความน่าเชื่อถือ วิทยากรต้องนึกถึงจิตใจของผู้ฟัง มีอุดมการณ์ที่ถ่ายทอดให้
เข้าใจเริ่มจากแม่บ้านถึงผู้บริหาร เป็นอุดมการณ์ที่เป็นกลางไม่ชี้ทางไปด้านใดด้านหนึ่ง ไม่ควรชี้ทางไป
ทางการเมืองด้านใดด้านหนึ่งซึ่งจะน าไปสู่ความขัดแย้ง วิทยากรต้นแบบควรมีความเป็นกลางใน
อุดมการณ์ในการพัฒนามนุษย์๒๐  

๖) ผู้บริหารบุคลากรและวิทยากรภายในของธนาคารกรุงไทย (ฝ่ายสถาบันพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร) ให้ข้อเสนอว่า อุดมการณ์ของการพัฒนาวิทยากรต้นแบบมีจรรยาบรรณในการ
เป็นวิทยากร วิทยากรจึงต้องมีหลักของKUSA คือ ความรู้ในการเป็นวิทยากร ความเข้าใจในการเป็น
วิทยากร ทักษะในการเป็นวิทยากร และทัศนคติในการเป็นวิทยากร วิทยากรต้องมีอุดมการณ์ด้วย
ความมุ่งม่ัน วิทยากรต้องเข้าใจในเรื่องที่สอนเป็นอย่างดี มีอุดมการณ์ของความเป็นครู ให้ความรู้และ
ประสบการณ์เต็มความสามารถของวิทยากร๒๑    

๗) ผู้บริหารและบุคลากร บริษัทออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด ฝ่าย
ฝึกอบรมและพัฒนา จังหวัดระยอง ให้ข้อเสนอว่า อุดมการณ์ของการเป็นวิทยากรต้นแบบต้องมุ่งมั่น
ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีจิตใจที่ดีตามหลักพระพุทธศาสนาเพ่ือการน าไปใช้ในชีวิตการท างาน
ครอบครัว มีอุดมการณ์ด้วยการสร้างตัวแทนวิทยากรต้นแบบเพ่ือออกไปท างานเผยแผ่ในองค์กรสังคม 
มีอุดมการณ์ในการสร้างจิตวิญญาณในความเป็นวิทยากร ตามแนวทางของคนญี่ปุ่นจะมี ๓ ประการ 
คือ  กายพร้อมเป็นวิทยากร  ใจพร้อมเป็นผู้ให้ความรู้ และมีทักษะในการเป็นวิทยากร๒๒ 

                                                           
๑๙สัมภาษณ์ ผู้บริหาร หมอ พยาบาลและบุคลากรโรงพยาบาลขลุง จังหวัดจันทบุรี , รูปแบบการ

พัฒนาวิทยากรต้นแบบธรรมะโอดีโดยพุทธสันติวิธี,  สัมภาษณ์ วันที่  ๑๖ มกราคม  ๒๕๖๑. 
๒๐สัมภาษณ์ ผู้บริหารและบุคลากร บริษัทพานาโชนิค (ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และฝึกอบรม) 

จังหวัดสมุทรปราการ, รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี,  สัมภาษณ์ วันที่  ๑๗ 
มกราคม  ๒๕๖๑. 

๒๑สัมภาษณ์ ผู้บริหารบุคลากรและวิทยากรภายในของธนาคารกรุงไทย (ฝ่ายสถาบันพัฒนาศักยภาพ

บุคลากร), รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธ,ี  สัมภาษณ์ วันที่  ๑  สิงหาคม  ๒๕๖๑. 
๒๒สัมภาษณ์ ผู้บริหารและบุคลากร บริษัทออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด ฝ่ายฝึกอบรมและ

พัฒนา จังหวัดระยอง, รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี,  สัมภาษณ์ วันที่  ๑๖  
กรกฏาคม  ๒๕๖๑. 



 

๔๔๑ 

 

๘) ผู้บริหารและบุคลากรส านักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ให้ข้อเสนอว่า อุดมการณ์ของการเป็นวิทยากร
ต้นแบบต้องมีการพัฒนาตนอย่างต่อเนื่อง ด้วยการพัฒนาด้านบุคลิกภาพ ต้องมีใจรัก หาเวทีแสดง 
พัฒนาตนเองให้เก่งหลายด้าน เป็นนักสะสมจดจ า๒๓ 

๙) ผู้บริหารและบุคลากรส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
ให้ข้อเสนอว่า อุดมการณ์ของการเป็นวิทยากรต้นแบบ วิทยากรต้องมีความมุ่งมั่นในการถ่ายทอด
สื่อสารให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถรับรู้ในสิ่งที่วิทยากรการสื่อสาร  สามารถตอบโจทย์ตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดมากท่ีสุด๒๔   

๑๐) ผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 
ให้ข้อเสนอว่า อุดมการณ์ของการเป็นวิทยากรต้นแบบต้องมีความมุ่งมั่นในการจะเป็นวิทยากรต้นแบบ 
มีความอดทน ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีความพยายาม และชอบหาประสบการณ์แปลกใหม่๒๕ 

๑๑) พระครูภาวนาสารบัณฑิต ดร. ผู้อ านวยการส่วนธรรมนิเทศ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการเป็นพระวิทยากรฝึกอบรม ให้ข้อเสนอว่า อุดมการณ์
ของการเป็นวิทยากรต้นแบบต้องท างานเพ่ือพระพุทธเจ้าหรือท างานเผยแผ่เพ่ือบูชาพระรัตนตรัย 
อุดมการณ์จะท าให้เราสามารถอยู่กับปัญหาและอุปสรรคได้ ถ้าอุดมการณ์ของเรามั่นคงแน่วแน่จะท า
ให้เราไปถึงเป้าหมายเพราะเราท าเพ่ือพระรัตนตรัยถวายเป็นพุทธบูชา๒๖ 

๑๒) พระมหาธนเดช  ธมฺมปญฺโญ พระวิทยากรกระบวนการค่ายใต้ร่มพุทธธรรม 
พระวิทยากรผู้เชี่ยวชาญกระบวนการกลุ่มด้านการฝึกอบรม ให้ข้อเสนอว่า อุดมการณ์ของการเป็น
วิทยากรต้นแบบ วิทยากรต้องมีอุดมการณ์เพราะเป็นแรงบันดาลใจเป็นพลังในการท างาน ท าเพ่ือ

                                                           
๒๓สัมภาษณ์ ผู้บริหารและบุคลากรส านักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี ,  
สัมภาษณ์ วันที่  ๘  สิงหาคม  ๒๕๖๑. 

๒๔สัมภาษณ์ ผู้บริหารและบุคลากรส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ, รูปแบบ

การพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี,  สัมภาษณ์ วันที่  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๖๑. 
๒๕สัมภาษณ์ ผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว, รูปแบบ

การพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี,  สัมภาษณ์ วันที่  ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๖๑. 
๒๖สัมภาษณ์ พระครูภาวนาสารบัณฑิต ดร. ผู้อ านวยการส่วนธรรมนิเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย ผู้เช่ียวชาญด้านการเป็นพระวิทยากรฝึกอบรม, รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดย
พุทธสันติวิธ,ี  สัมภาษณ์ วันที่  ๘  สิงหาคม  ๒๕๖๑. 



 

๔๔๒ 

 

มวลชนประโยชน์ของสังคมต้องมาก่อนประโยชน์ส่วนตน ประโยชน์ส่วนรวมจะล าบากในช่วงแรกแต่
เป็นผลดีในระยะยาว ประโยชน์เพื่อผู้อื่นต้องมาก่อนถือว่าเป็นอุดมการณ์ของวิทยากรต้นแบบ๒๗ 

๑๓) รศ.ดร.ภักดี  โพธิ์สิงห์ อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 
นักวิชาการด้านการพัฒนาการฝึกอบรม ให้ข้อเสนอว่า อุดมการณ์ของการเป็นวิทยากรต้นแบบควรมี
หัวใจเป็นนักเผยแผ่ อยากจะเห็นองค์กรสังคมเกิดสันติสุข มองเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม สิ่งส าคัญ
พึงระวังการไม่ไปขัดแย้งต่อศาสนาใดๆ อุดมการณ์ของวิทยากรจึงต้องมองเห็นประโยชน์ส่วนร่วม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน๒๘ 

๑๔) อาจารย์มงคล สามารถ วิทยากรกระบวนการกลุ่มวิทยากรอารมณ์ดี  วิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญกระบวนการด้านการฝึกอบรม ให้ข้อเสนอว่า อุดมการณ์ของการเป็นวิทยากรต้นแบบ
ต้องไปสร้างความสุขให้กับเพ่ือนมนุษย์ วิทยากรต้นแบบต้องออกไปท างานเพ่ืองาน มีอุดมการณ์เพ่ือ
ส่วนรวม ท างานเพ่ือเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพ่ือประโยชน์ของสังคมมุ่งเน้นความสันติสุข มีอุดมการณ์
ด้วยการบรรยายอย่างถูกต้องไม่บิดเบือนค าสอนของพระพุทธเจ้า แม้จะน ามาประยุกต์แต่ต้องไม่ทิ้ง
รากของค าสอนทางพระพุทธศาสนา วิทยากรต้องมีความคิดสร้างสรรค์บรรยายผ่านกระบวนการ
กิจกรรม๒๙ 

๑๕) อาจารย์ชัชวาล  มโนวัฒนา กรรมการผู้จัดการ บริษัทอารมณ์ดีกรุ๊ป จ ากัด 
ประธานกลุ่มวิทยากรอารมณ์ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญกระบวนการด้านการฝึกอบรม  ให้ข้อเสนอว่า 
อุดมการณ์ของการเป็นวิทยากรต้นแบบมองว่าวิทยากรมี ๒ ประเภท คือ ๑)วิทยากรที่ท างานด้าน
สังคม เป็นลักษณะของจิตอาสาไม่ได้เรียกร้องค่าตอบแทนใดๆ  ๒)วิทยากรที่เป็นอาชีพวิทยากร     
เป็นลักษณะอาชีพวิทยากร มีรายได้เพ่ือจุนเจือชีวิตครอบครัว อุดมการณ์ของวิทยากรทั้ง ๒ แบบ    
จะมีความแตกต่างกันไป ถ้าเป็นวิทยากรทางด้านสังคมเช่น พระวิทยากรต้นแบบ ซึ่งไม่ได้มองเรื่อง
ค่าตอบแทนเป็นปัจจัยส าคัญ แต่มองการพัฒนาตนเองเพ่ือไปพัฒนาผู้ อ่ืน โดยไม่ได้เน้นค่าตอบแทน
ใดๆ แต่ถ้าเป็นวิทยากรที่เลี้ยงชีพจะต้องพัฒนาด้านการตลาด หรือ การต่อสู้กับคู่ทางธุรกิจ รวมถึงการ

                                                           
๒๗สัมภาษณ์ พระมหาธนเดช  ธมฺมปญฺโญ พระวิทยากรกระบวนการค่ายใต้ร่มพุทธธรรม พระวิทยากร

ผู้เช่ียวชาญกระบวนการกลุ่มด้านการฝึกอบรม, รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี,  
สัมภาษณ์ วันที่  ๒๖ มกราคม  ๒๕๖๑. 

๒๘สัมภาษณ์ รศ.ดร.ภักดี  โพธิ์สิงห์ อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม นักวิชาการด้าน

การพัฒนาการฝึกอบรม, รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี,  สัมภาษณ์ วันที่  ๑๘ 
กรกฏาคม  ๒๕๖๑. 

๒๙สัมภาษณ์ อาจารย์มงคล สามารถ วิทยากรกระบวนการกลุ่มวิทยากรอารมณ์ดี  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
กระบวนการด้านการฝึกอบรม, รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี,  สัมภาษณ์ วันที่  
๑๔ กรกฏาคม  ๒๕๖๑. 



 

๔๔๓ 

 

พัฒนากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง วิทยากรเหมือนร้านอาหารคนจะมาเลือกชิม อุดมการณ์ของวิทยากร
ต้นแบบต้องน าสิ่งที่ได้รับเพ่ือไปแบ่งปันให้กับสังคม เราได้มาเราแบ่งปัน วิทยากรต้นแบบอย่าไปหวง
วิชา หรือไม่ควรอิจฉาผู้อ่ืนหรือลูกศิษย์ สรุปอุดมการณ์ของวิทยากรต้นแบบต้องเป็นผู้ให้ และพัฒนา
ตนเองอยู่ตลอดเวลา๓๐ 
 

๕.๒.๓ วิธีการถ่ายทอดและพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพ 
 

ผู้วิจัยสัมภาษณ์บุคคลและผู้บริหารบุคลากรขององค์กรผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม องค์กรที่จัดการฝึกอบรม ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในการใช้บริการวิทยากรต้นแบบเพ่ือไป
พัฒนาองค์กร และวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญในการฝึกอบรม ว่าวิธีการถ่ายทอดธรรมะและวิธีการ
พัฒนาการเป็นวิทยากรต้นแบบสันติภาพควรจะมีวิธีการการถ่ายทอดธรรมะอย่างไรและมีวิธีการ
พัฒนาวิทยากรต้นแบบอย่างไร จึงสังเคราะห์สรุปประกอบด้วย  ดังนี้ 

๑) ผู้บริหารและบุคลากรสาธารณสุขอ าเภอศรีวิไล(สสอ.) จังหวัดบึงกาฬ ให้ข้อเสนอ
ว่า วิธีการของการถ่ายทอดและวิธีการของการพัฒนาวิทยากรต้นแบบควรมีวิธีการถ่ายทอดที่เข้าใจ
ง่าย ยกตัวอย่างในชีวิตประจ าวัน มีการสื่อสารสองทางระหว่างวิทยากรกับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
วิธีการถ่ายทอดมีการปรับเปลี่ยนและยืดหยุ่นได้เสมอ ใช้วิธีการที่ผสมผสานใช้สื่อการสอนด้วยการ
คลิปในปัจจุบันหรือเหตุการณ์ในอดีตมาประกอบการบรรยาย เป็นการสื่อสารสองทาง   วิทยากร
ต้นแบบจึงต้องใช้สื่อพาเวอร์พ้อยประกอบการบรรยาย มีการท ากิจกรรมกลุ่ม มีเกม เพ่ือเป็นการ
กระตุ้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเรียนรู้จากการทดลองหรือปฏิบัติจริง จากนั้นร่วมกันถอดบทเรียนเพ่ือ
การเรียนรู้ วิทยากรต้นแบบต้องท ากิจกรรมจะท าให้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจง่ายกว่าการมาบรรยาย
วิชาการเท่านั้น ซึ่งเป็นการสื่อสารทางเดียว วิทยากรต้องใช้น้ าเสียงกระตุ้น สามารถควบคุม
สถานการณ์การฝึกอบรมให้เกิดบรรยากาศ ควรมีการบรรยายวิชาการพร้อมกิจกรรมมาสนับสนุน
บูรณากการ มีวิธีการสื่อสารที่เข้าใจง่ายๆ๓๑ 

 ๒) ผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลเซ็นทรัลเยอเนอรัล (รพ. เอกชน) 
กรุงเทพมหานคร ให้ข้อเสนอว่า วิธีการของการถ่ายทอดและวิธีการของการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ
ควรเป็นลักษณะกิจกรรมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ เปิดเผยความรู้สึกในการอยู่ร่วมกัน วิทยากรจะต้อง
เข้าใจศาสตร์สมัยใหม่ วิทยากรควรค านึงถึงช่วงอายุของผู้ฟังวิธีการถ่ายทอดสื่อสารของวิทยากรต้องมี

                                                           
๓๐สัมภาษณ์ อาจารย์ชชัวาล  มโนวัฒนา กรรมการผู้จัดการ บริษัทอารมณ์ดีกรุ๊ป จ ากัด ประธานกลุ่ม

วิทยากรอารมณ์ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญกระบวนการด้านการฝึกอบรม, รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพ
โดยพุทธสันติวิธี,  สัมภาษณ์ วันที่ ๑๙   สิงหาคม  ๒๕๖๑. 

๓๑สัมภาษณ์ ผู้บริหารและบุคลากรสาธารณสุขอ าเภอศรีวิไล (สสอ.) จังหวัดบึงกาฬ, รูปแบบการ

พัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี,  สัมภาษณ์ วันที่  ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐. 



 

๔๔๔ 

 

สื่อวีดีโอท าให้คนเกิดความสนใจเพราะเชื่อมต่อกับชีวิตจริงของผู้เข้ารับการฝึกอบรม วิทยากรต้องเก่ง
เรื่องเทคโนโลยีในการสื่อสารเพ่ือเชื่อมต่อกับบุคคลในแต่ละกลุ่ม ควรเป็นวิธีการถ่ายทอดเป็นกิจกรรม
กลุ่มหรือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีส่วนร่วมในกิจกรรมมากที่สุด พอท ากิจกรรมกลุ่มเสร็จมีการให้นั่ง
สมาธิเพราะเป็นการทบทวนและเข้าถึงสิ่งที่เรียนรู้ท าให้เกิดความตระหนัก วิธีการถ่ายทอดจึงต้องให้ผู้
เข้ารับการฝึกอบรมลงมือท าเรียนรู้ด้วยตนเอง๓๒      

๓) ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงใหม่  ให้ข้อเสนอว่า วิธีการของการถ่ายทอดและวิธีการของการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ
ขึ้นอยู่กับองค์กรที่เราไปบรรยาย เช่นองค์กรเกี่ยวกับการศึกษา กลุ่มเป้าหมายเป็นครูอาจารย์เราต้อง
หลักว่า การจะเป็นวิทยากรที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นอาจารย์เราจะใช้ความรู้ทฤษฏีน าอย่างเดียวไม่ได้ 
เพราะคนที่เป็นอาจารย์จะเชื่อคนที่มีประสบการณ์และจะเชื่อบุคคลที่ลงมือท าจริง จึงต้องใช้
สถานการณ์จ าลองในการเรียนรู้ ต้องใช้วิธีการให้ผู้เข้าฝึกอบรมคิดเอง เราจะใช้พุทธสันติวิธีอย่างไร 
กลุ่มเป้าหมายนี้ให้มานั่งฟังอย่างเดียวคงได้ผลน้อยที่สุด ต้องมีวิธีการฝึกจริงๆ ก่อนจะออกไปท างาน
เป็นวิทยากร ลองมีการฝึกวิทยากรด้วยการมีพ่ีเลี้ยงที่มีความเชี่ยวชาญค่อยก ากับดูแล แล้วค่อยสู่
สนามจริง ต้องลงมือท าแล้วพัฒนาไปเรื่อยๆ วิทยากรต้องมีการเตรียมตัวเป็นอย่างดี เนื้อหาไม่ต้อง
มาก วิทยากรต้องให้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมหรือสถานการณ์จ าลองหรือสถานการณ์จริง จะเข้าใจได้ง่าย 
ต้องใช้สื่อเพ่ือกระตุ้นต่อมความรู้สึกแต่ต้องให้เวลาให้การใคร่ครวญพอสมควร  วิธีการเราต้องมี
ฝึกอบรมวิทยากรแล้วคัดสรรผู้ที่มีแววในการเป็นวิทยากรต้นแบบ ต้องฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องมิใช่
อบรมครั้งเดียวแล้วจบ มีการดูแลระบบพ่ีเลี้ยง เราต้องให้โอกาสวิทยากรรุ่นใหม่ลงสู่เวทีแต่เราคอย
ก ากับ วิทยากรบางท่านก้าวขึ้นมาจากการดูถูกของผู้อ่ืนจะท าให้ไม่มีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการพัฒนาผู้อ่ืน 
แต่วิทยากรที่ดีจะต้องให้โอกาสวิทยากรท่านอ่ืนถือว่าเป็นการก้าวสู่การเป็นวิทยากรในทางที่ดี       
เราจึงให้โอกาสดูงานเยอะๆ ส าหรับวิทยากรที่เราคิดว่าสามารถพัฒนาได้และมีทัศนคติที่ดีต่อการเป็น
วิทยากร พระสงฆ์ที่เป็นวิทยากรจะต้องไม่ใช่การก๊อปปี้เพ่ือไปเป็นวิทยากร แต่ต้องถอดทักษะจาก
วิทยากรต้นแบบมาเป็นทักษะของตัวท่านวิทยากรเอง วิทยากรจะต้องมีเอกลักษณ์เป็นตัวเอง       
เป็นลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละท่าน  วิธีการถ่ายทอดควรใช้หลากหลายเทคนิค มีเพลง มีคลิป
ประกอบการบรรยาย มีการจ าลองสถานการณ์เกิดขึ้นผู้เข้าอบรมจะแก้ปัญหาอย่างไร ต้องให้คิดเองใน
การแก้ปัญหาเป็นการเปิดปัญญา วิธีการของวิทยากรต้นแบบต้องสร้างการมีส่วนร่วม มีการโน้มน้าว
จูงใจ ส่วนวิธีการธรรมะโอดีเป็นแบบอย่างท่ีดีในการน ามัลติมีเดียมาช่วยสรุป วิทยากรต้องทราบความ
ต้องการของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือหาวิธีการที่ตอบโจทย์ วิทยากรต้องใช้ปฏิภาณไหวพริบในการ
วิจัยหน้าห้องฝึกอบรมเพ่ือทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของผู้เข้ารับการฝึกอบรม วิทยากร
                                                           

๓๒สัมภาษณ์ ผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลเซ็นทรัลเยอเนอรัล (รพ.เอกชน) กรุงเทพมหานคร, 

รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี,  สัมภาษณ์ วันที่  ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๐. 



 

๔๔๕ 

 

ต้องใช้วิธีการที่เป็นจุดเด่นกับกลุ่มเป้าหมายที่มีการศึกษาสูงหรือระดับครูอาจารย์ ด้วยการบอกว่า 
“ผลการวิจัย” บอกว่าจะท าให้เกิดความเชื่อมั่นน่าเชื่อถือ ผู้ฟังบางกลุ่มต้องยกงานวิจัยเพราะ
นักวิชาการจะเชื่อในงานวิจัย ท าให้การวิธีการน าเสนอน่าสนใจมีหลักฐานเชิงประจักษ์ ซึ่งแสดงถึงว่า
วิทยากรเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา วิทยากรยุคใหม่ต้องหาข้อมูลใหม่ๆ ไว้ วิธีการจึงควรมีความ
หลากหลาย๓๓   

๔) ผู้บริหาร หมอ พยาบาลและบุคลากรโรงพยาบาลขลุง จังหวัดจันทบุรี ให้ข้อเสนอ
ว่า วิธีการของการถ่ายทอดและวิธีการของการพัฒนาวิทยากรต้นแบบควรมีกระบวนการหลากหลาย
รูปแบบในการน าเสนอสามารถปรับได้ตามสภานการณ์ วิทยากรต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายเป็นภาษา
เดียวกับผู้เข้ารับการฝึกอบรม วิทยากรต้องเตรียมข้อมูลการบรรยายมีความพร้อมในการน าเสนอ   
ควรสร้างการมีส่วนร่วมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้วยการบูรณาการปัญญาเข้าไปตลอด วิทยากรควร
ใช้เครื่องมือเทคโนโลยีวิทยากรต้องเรียนรู้ให้เกิดความเชี่ยวชาญเพ่ือใช้ในการเป็นวิทยากร๓๔  

๕) ผู้บริหารและบุคลากร บริษัทพานาโชนิค (ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
ฝึกอบรม)จังหวัดสมุทรปราการ ให้ข้อเสนอว่า วิธีการของการถ่ายทอดและวิธีการของการพัฒนา
วิทยากรต้นแบบควรมีรูปแบบผสมผสาน มิใช่มาบรรยายอย่างเดียวควรมีกิจกรรมมีตัวอย่างมีสื่อ
ประกอบ ควรให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีส่วนร่วม วิธีการน าเสนออย่างไรให้ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วมมีการ
ฝึกปฏิบัติ สามารถน าไปใช้ได้จริง วิธีการสรุปให้เข้าใจง่ายๆด้วยการเป็นกราฟภาพให้ชัดว่าผู้เข้าอบรม
อยู่ในระดับใด วิธีการในยุคปัจจุบันควรท าให้ศาสนาไปอยู่ในโลกโซเชียลเพ่ือให้ผู้คนติดตามการเผยแผ่
ของเรา มีวิธีการน าเสนอให้เกิดการฝึกปฏิบัติ ควรยกตัวอย่างให้เห็นภาพจริงในรูปแบบของกิจกรรม 
มีวิธีการการน าเสนอด้วยดนตรีบรรเลงเพ่ือการผ่อนคลายและลดการตึงเครียด วิทยากรต้องใช้ภาษา
ของคนธรรมดาเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ กิจกรรมท าให้เกิดการมีส่วนร่วมจึงท าให้การเรียนรู้อย่างมี
ความสุข วิธีการการน าเสนอผู้ เข้าอบรมจะไม่ชอบตัวหนังสือเยอะๆ วิทยากรสมัยใหม่จะน ามี
ตัวหนังสือน้อยๆ ควรมีสื่อวีดีโอที่สอดคล้องกับเรื่องที่บรรยาย และมีกิจกรรมร่วมกันให้ผู้เข้าอบรมได้
คิดวิเคราะห์เอง มีการถอดบทเรียนจากกิจกรรมน าไปใช้ได้อย่างไร ควรมีการสื่อสารสองทาง๓๕ 

                                                           
๓๓สัมภาษณ์ ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ จังหวัด

เชียงใหม,่ รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธ,ี  สัมภาษณ์ วันที่  ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐. 
๓๔สัมภาษณ์ ผู้บริหาร หมอ พยาบาลและบุคลากรโรงพยาบาลขลุง จังหวัดจันทบุรี , รูปแบบการ

พัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี,  สัมภาษณ์ วันที่  ๑๖ มกราคม  ๒๕๖๑. 
๓๕สัมภาษณ์ ผู้บริหารและบุคลากร บริษัทพานาโชนิค (ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และฝึกอบรม) 

จังหวัดสมุทรปราการ, รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี,  สัมภาษณ์ วันที่  ๑๗ 
มกราคม  ๒๕๖๑. 



 

๔๔๖ 

 

 ๖) ผู้บริหารบุคลากรและวิทยากรภายในของธนาคารกรุงไทย (ฝ่ายสถาบันพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร) ให้ข้อเสนอว่า วิธีการของการถ่ายทอดและวิธีการของการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ
ต้องสามารถน าความรู้ที่มีมาถ่ายทอดให้เกิดความเข้าใจ มีการสร้างวิธีการในการสอนของกลุ่มคนที่มี
ความแตกต่างกัน มีวิธีการสอนให้ดึงความสนใจผู้เรียน ใช้วิธีการจากประสบการณ์ตรง วิธีการเล่าเรื่อง
ให้น่าสนใจ วิธีการในการรับสะท้อนกลับจากผู้เข้ารับการฝึกอบรม ใช้วิธีการยกตัวอย่าง กรณีศึกษา 
วิธีการในการเชื่อมโยงเพ่ือให้ผู้ฟังเข้าใจ มีวิธีการถ่ายทอดที่เหมาะสม วิธีการควรจะท าให้เป็นรูปธรรม 
ธรรมะเป็นนามธรรมแต่วิธีการถ่ายทอดควรน าไปสู่รูปธรรม๓๖    

๗) ผู้บริหารและบุคลากร บริษัทออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด ฝ่าย
ฝึกอบรมและพัฒนา จังหวัดระยอง ให้ข้อเสนอว่า วิธีการของการถ่ายทอดและวิธีการของการพัฒนา

วิทยากรต้นแบบควรมีการบรรยายด้วยการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมมากกว่ามาบรรยาย ตามแนวของ NLP 
๗๐ เปอร์เซ็นต์จะเรียนรู้ผ่านการท ากิจกรรม แต่ถ้ามานั่งสอนจะได้เพียง ๑๐ เปอร์เซ็นต์จะเกืดความ
เบื่อหน่าย แต่ถ้ามีกิจกรรมให้เขาลองลงมือท าคิดเองเรียนรู้เองจะจดจ าได้มากกว่า วิทยากรยุคใหม่
ต้องเก่งด้านเทคโนโลยี สร้างโปรแกรมในการเรียนรู้เอง๓๗ 

๘) ผู้บริหารและบุคลากรส านักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ให้ข้อเสนอว่า วิธีการของการถ่ายทอดและ
วิธีการของการพัฒนาวิทยากรต้นแบบวิทยากรต้องบรรยายและฝึกปฏิบัติทักษะการเป็นวิทยากรและ
มีการบันทึกวีดีโอเพ่ือศึกษาจุดที่ต้องพัฒนา๓๘ 

๙) ผู้บริหารและบุคลากรส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
ให้ข้อเสนอว่า วิธีการของการถ่ายทอดและวิธีการของการพัฒนาวิทยากรต้นแบบมีการถ่ายทอดแบบ
ไม่เป็นวิชาการมากเกินไป  มีความสนุกสนานเพลิดเพลินเพราะคนเราจะมีสมาธิการฟังได้ไม่นาน  

                                                           
๓๖สัมภาษณ์ ผู้บริหารบุคลากรและวิทยากรภายในของธนาคารกรุงไทย (ฝ่ายสถาบันพัฒนาศักยภาพ

บุคลากร), รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธ,ี  สัมภาษณ์ วันที่  ๑  สิงหาคม  ๒๕๖๑. 
๓๗สัมภาษณ์ ผู้บริหารและบุคลากร บริษัทออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด ฝ่ายฝึกอบรมและ

พัฒนา จังหวัดระยอง, รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี,  สัมภาษณ์ วันที่  ๑๖  
กรกฏาคม  ๒๕๖๑. 

๓๘สัมภาษณ์ ผู้บริหารและบุคลากรส านักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ , รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี ,  
สัมภาษณ์ วันที่  ๘  สิงหาคม  ๒๕๖๑. 



 

๔๔๗ 

 

หากเป็นวิชาการจะเกิดอาการง่วงและไม่น่าสนใจ วิทยากรต้นแบบต้องมีกิจกรรมเป็นสื่อในการ
ฝึกอบรมเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วม๓๙  

๑๐) ผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 
ให้ข้อเสนอว่า วิธีการของการถ่ายทอดและวิธีการของการพัฒนาวิทยากรต้นแบบต้องมีการถ่ายทอด
โดยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมร่วมเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม น าตัวอย่างที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมาประกอบการ
บรรยายเพื่อการเชื่อมโยง และถ่ายทอดข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนพร้อมเป็นผู้ค้นอย่างต่อเนื่อง๔๐ 

๑๑) พระครูภาวนาสารบัณฑิต ดร. ผู้อ านวยการส่วนธรรมนิเทศ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการเป็นพระวิทยากรฝึกอบรม ให้ข้อเสนอว่า วิธีการของ
การถ่ายทอดและวิธีการของการพัฒนาวิทยากรต้นแบบควรมีเริ่มต้นจากการแผ่เมตตาแผ่ความรักไป
ถึงทุกคน วิธีการของวิทยากรต้องไม่ใช่อยู่ในตัวหนังสือหรืออุปกรณ์แต่อยู่ภายในของตัววิทยากร
ต้นแบบ สามารถถ่ายทอดสิ่งที่เป็นประสบการณ์ของวิทยากร การพัฒนาวิทยากรต้นแบบธรรมะโอดี
ต้องผ่านการฝึกมากถึง ๑,๐๐๐ ชั่วโมง จึงจะเกิดการเชี่ยวชาญสามารถท ากิจกรรมได้สร้างกิจกรรมได้ 
ฝึกจนเกิดการตกผลึกภายในใจเป็นภาวนามยปัญญาสามารถถ่ายทอดได้แม้ไม่มีสื่อหรืออุปกรณ์ใดๆ๔๑ 

๑๒) พระมหาธนเดช  ธมฺมปญฺโญ พระวิทยากรกระบวนการค่ายใต้ร่มพุทธธรรม 
พระวิทยากรผู้เชี่ยวชาญกระบวนการกลุ่มด้านการฝึกอบรม ให้ข้อเสนอว่า วิธีการของการถ่ายทอด
และวิธีการของการพัฒนาวิทยากรต้นแบบต้องรู้รับเปิดใจรับฟังสิ่งใหม่ๆ รู้สึกท าความเข้าใจให้รู้สึกมี
ศักยภาพในการโต้ตอบ รู้จ าต้องอาศัยทักษะความจ า รู้คิดมีกระบวนการคิดเรียนรู้ให้เข้าไปในใจ รู้ท า 
ท าอย่างต่อเนื่องเป็นองค์ความรู้ของวิทยากร แล้วพัฒนาสูตรอาหารและพัฒนากิจกรรมใหม่ๆ๔๒ 

๑๓) รศ.ดร.ภักดี โพธิ์สิงห์ อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 
นักวิชาการด้านการพัฒนาการฝึกอบรม ให้ข้อเสนอว่า วิธีการของการถ่ายทอดและวิธีการของการ

                                                           
๓๙สัมภาษณ์ ผู้บริหารและบุคลากรส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ, รูปแบบ

การพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี,  สัมภาษณ์ วันท่ี  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๖๑. 
๔๐สัมภาษณ์ ผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว, รูปแบบ

การพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี,  สัมภาษณ์ วันที่  ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๖๑. 
๔๑สัมภาษณ์ พระครูภาวนาสารบัณฑิต ดร. ผู้อ านวยการส่วนธรรมนิเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย ผู้เช่ียวชาญด้านการเป็นพระวิทยากรฝึกอบรม, รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดย
พุทธสันติวิธ,ี  สัมภาษณ์ วันที่  ๘  สิงหาคม  ๒๕๖๑. 

๔๒สัมภาษณ์ พระมหาธนเดช  ธมฺมปญฺโญ พระวิทยากรกระบวนการค่ายใต้ร่มพุทธธรรม พระวิทยากร
ผู้เช่ียวชาญกระบวนการกลุ่มด้านการฝึกอบรม, รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี,  
สัมภาษณ์ วันที่  ๒๖ มกราคม  ๒๕๖๑. 



 

๔๔๘ 

 

พัฒนาวิทยากรต้นแบบต้องมีกระบวนการกิจกรรมเพ่ือสื่อสารให้เกิดความเข้าใจง่าย กิจกรรมกลุ่ม
สัมพันธ์ กิจกรรมการเรียนรู้ สร้างบรรยากาศผ่อนคลายและมีการเชื่อมโยงกับการด าเนินชีวิต๔๓ 

๑๔) อาจารย์มงคล สามารถ วิทยากรกระบวนการกลุ่มวิทยากรอารมณ์ดี  วิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญกระบวนการด้านการฝึกอบรม ให้ข้อเสนอว่า วิธีการของการถ่ายทอดและวิธีการของ
การพัฒนาวิทยากรต้นแบบต้องสามารถท าหลักธรรมที่คิดว่ายากมาบูรณาการให้เข้าใจง่าย วิทยากร
จะต้องมีวิธีการ “เพลินกิจกรรม เพลินธรรม” เรียนรู้ผ่านกระบวนการเพ่ือเข้าใจเข้าถึง พระพุทธเจ้าใช้
วิธีการสอนดด้วยการใช้ใบไม้ในก ามือเพ่ือให้เห็นเป็นรูปธรรม วิธีการการถ่ายทอดต้องใช้วิธีการแบบ
Active Learning เรียนรู้ผ่านกระบวนการกลุ่มด้วยเรียนรู้ผ่านประสบการณ์โดยตรงแล้วน าหลักธรรม
เชื่อมในการบูรณาการ เช่น กรณีเด็กติดถ้ า วิทยากรต้นแบบต้องมีวิธีการอธิบายว่า เวลาเราเจอปัญหา
เราจะท าอย่างไร วิทยากรต้นแบบจะต้องรู้เท่ารู้ทันกระแสในสังคมปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลง 
สามารถน าเหตุการณ์ไปสื่อสารในเชิงบวก๔๔ 

๑๕) อาจารย์ชัชวาล  มโนวัฒนา กรรมการผู้จัดการ บริษัทอารมณ์ดีกรุ๊ป จ ากัด 
ประธานกลุ่มวิทยากรอารมณ์ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญกระบวนการด้านการฝึกอบรม  ให้ข้อเสนอว่า 
วิธีการของการถ่ายทอดและวิธีการของการพัฒนาวิทยากรต้นแบบมองว่าโลกปัจจุบันมีการ
เปลี่ยนแปลง อดีตเรามีการสอนเหมือนครูสอนนักเรียน ซึ่งผลการวิจัยออกมาว่า ไม่สามารถท าให้
กระบวนการรับรู้ของมนุษย์จดจ าในสิ่งเหล่านั้นได้แม่น การถ่ายทอดในปัจจุบันจึงมีการเปลี่ยนวิธีการ
จากการสอนมาเป็นการที่ผู้เข้าอบรมได้ลงมือท า สัมผัส เรียนรู้ผ่านกิจกรรมเพ่ือเกิดการเรียนรู้ด้วยการ
ทดลองท าจริง เช่น การท างานร่วมกันเป็นทีมมีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เราจึงต้องออกแบบกิจกรรม
โดยมุ่งไปที่เรียนจะได้รับมากที่สุด “วิธีการถ่ายทอดของวิทยากรยุคใหม่ต้องหาความแตกต่าง”    
สร้างความแตกต่าง เป็นผู้น าความแตกต่าง แต่ถ้าเรายังมีเหมือนคนอ่ืนก็ใช้วิธีการจดจ าก็ตามคนอ่ืน
ตลอด วิธีการพัฒนาวิทยากรต้นแบบต้องเปลี่ยนวิธี การถ่ายทอดใหม่ เปลี่ยนให้ทันยุคทันสมัย        
สื่อปัจจุบันมีจ านวนที่จะมาประกอบการท ากิจกรรม เรามีปัญหาเรื่องภาพไม่ชัดเราต้องมีการปรับปรุง
สื่อเพ่ือการถ่ายทอดที่ดี ควรหาภาพสื่อประกอบที่ดูสบายตา เข้าใจง่าย วิธีการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ
จึงอยากให้พัฒนาวิธีการถ่ายทอดให้ดีขึ้นกว่าเดิม เปลี่ยนแปลงวิธีการถ่ายทอดใหม่ให้ทันสมัย เราต้อง
พัฒนาทั้ง ๒ ด้านของวิทยากรต้นแบบคือ ด้านไอคิวเกี่ยวกับความฉลาดทางปัญญา และด้านอีคิว

                                                           
๔๓สัมภาษณ์ รศ.ดร.ภักดี  โพธิ์สิงห์ อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม นักวิชาการด้าน

การพัฒนาการฝึกอบรม, รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี,  สัมภาษณ์ วันที่  ๑๘ 
กรกฏาคม  ๒๕๖๑. 

๔๔สัมภาษณ์ อาจารย์มงคล สามารถ วิทยากรกระบวนการกลุ่มวิทยากรอารมณ์ดี  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
กระบวนการด้านการฝึกอบรม, รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี,  สัมภาษณ์ วันที่  
๑๔ กรกฏาคม  ๒๕๖๑. 



 

๔๔๙ 

 

ความฉลาดทางอารมณ์ ต้องสามารถควบคุมตนเองให้ได้ สามารถควบคุมตนเองในการใช้สื่อโซเชียลที่
มีความเหมาะสมเพราะเป็นภาพลักษณ์ของวิทยากร๔๕ 

 

๕.๒.๔ คุณสมบัตแิละคุณลักษณะวิทยากรต้นแบบสันติภาพ 
 

ผู้วิจัยสัมภาษณ์บุคคลและผู้บริหารบุคลากรขององค์กรผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม องค์กรที่จัดการฝึกอบรม ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในการใช้บริการวิทยากรต้นแบบเพ่ือไป
พัฒนาองค์กร และวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญในการฝึกอบรม ว่าคุณสมบัติและคุณลักษณะของการ
เป็นวิทยากรต้นแบบสันติภาพควรจะมีคุณสมบัติและคุณลักษณะอะไร ผู้วิจัยสังเคราะห์สรุป 
ประกอบด้วย  ดังนี้ 

๑) ผู้บริหารและบุคลากรสาธารณสุขอ าเภอศรีวิไล (สสอ.) จังหวัดบึงกาฬ ให้
ข้อเสนอว่า คุณสมบัติและคุณลักษณะของการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ ต้องเข้าใจลักษณะขององค์กร
และเข้าใจผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถวิเคราะห์ว่าองค์กรต้องการอะไรในการจัดการฝึกอบรมเพ่ือ
การตอบโจทย์การแก้ปัญหาที่ถูกต้อง ผู้จะเป็นวิทยากรต้นแบบควรเป็นพระสงฆ์ หรือผู้ศึกษาทางด้าน
พระพุทธศาสนาจนมีความเชี่ยวชาญในหลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนาเพ่ือการถ่ายทอดที่
ถูกต้อง วิทยากรต้นแบบยังต้องมีความรู้ความสามารถในการฝึกอบรม ต้องค านึงว่าผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมต้องการรูปแบบการฝึกอบรมแบบใด สิ่งส าคัญวิทยากรต้นแบต้องเข้าใจในองค์กรนั้นๆ ก่อน
จะมีการฝึกอบรม เพ่ือจะได้สื่อสาร ยกตัวอย่าง เปรียบเทียบได้ชัดเจน วิทยากรต้องทราบบริบทของ
องค์กรและผู้เข้ารับการฝึกอบรม วิทยากรต้นแบบต้องมีความเสียสละในการถ่ายทอดถึงผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม วิทยากรต้นแบบต้องมีความรู้ด้านวิชาการ เข้าใจในองค์นั้นๆ มีจิตวิทยาในการโน้มน้าวให้ผู้
เข้ารับการฝึกอบรมมีส่วนร่วมเรียนรู้๔๖ 

๒) ผู้บริหารบุคลากรและฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โรงพยาบาลเซ็นทรัลเยอเนอรัล 
(รพ.เอกชน) กรุงเทพมหานคร ให้ข้อเสนอว่า คุณสมบัติและคุณลักษณะของการพัฒนาวิทยากร
ต้นแบบ ต้องสามารถการเข้าใจบริบท ปัญหา อุปสรรคขององค์กรรวมถึงระบบธุรกิจด้านการบริการ
สุขภาพขององค์กรนั้นๆ วิทยากรต้นแบบต้องวิเคราะห์องค์กรและผู้เข้ารับการฝึกอบรม วิทยากรต้อง
มีศิลปะในการถ่ายทอด มีวิธีการสอนต้องเป็นกิจกรรมหรือเกมที่ต้องมีสาระ ดึงกระบวนการสอนให้
เกิดความน่าสนใจ มีคลิปการสอนเพ่ือเป็นจุดประกายให้คนเกิดความสนใจ เพราะการฟังบรรยาย

                                                           
๔๕สัมภาษณ์อาจารย์ชัชวาล  มโนวัฒนา กรรมการผู้จัดการ บริษัทอารมณ์ดีกรุ๊ป จ ากัด ประธานกลุ่ม

วิทยากรอารมณ์ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญกระบวนการด้านการฝึกอบรม, รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพ
โดยพุทธสันติวิธี,  สัมภาษณ์ วันที่ ๑๙   สิงหาคม  ๒๕๖๑. 

๔๖สัมภาษณ์ผู้บริหารและบุคลากรสาธารณสุขอ าเภอศรีวิไล (สสอ.) จังหวัดบึงกาฬ, รูปแบบการ

พัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี,  สัมภาษณ์ วันที่  ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐. 



 

๔๕๐ 

 

เพียงอย่างเดียวจะไม่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ วิทยากรน าเสนอเพ่ือให้เกิดความน่าสนใจ           
มีกระบวนการกลุ่มเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วม วิทยากรท าให้ผู้เข้าฝึกอบรมเกิดความน่าสนใจ วิทยากร
ต้นแบบต้องมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนาหลักสูตรตนเองอย่างต่อเนื่อง โจทย์ขององค์กรคือ
ต้องการพัฒนาองค์กรด้วยธรรมะ จึงสนใจพระวิทยากรธรรมะโอดีซึ่งยังไม่เคยวิธีการพัฒนาองค์กร
ด้วยพระวิทยากรที่เป็นพระสงฆ์ คุณสมบัติของวิทยากรจึงต้องเข้าใจบริบท บทบาท ปัญหาของ
โรงพยาบาลที่แท้จริง วิทยากรต้องสามารถตอบโจทย์ได้  ต้องทราบว่าองค์กรนั้นขาดอะไร เช่น 
พฤติกรรมการบริการ เพื่อจะได้ถ่ายทอดให้ถูกจุด วิทยากรต้องมีความรู้๔๗      

๓) ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงใหม่  ให้ข้อเสนอว่า คุณสมบัติและคุณลักษณะของการพัฒนาวิทยากรต้นแบบต้อง
ทัศนคติที่ดีในการเป็นวิทยากรต้นแบบ มีความเชื่อมั่นในพุทธสันติวิธีสามารถท าให้องค์กรท างานได้
อย่างมีความสุข เป็นตัวอย่างที่ดีในความประพฤติกรรมมิใช่เพียงรู้หลักทฤษฏีเท่านั้นแต่ต้องปฏิบัติตน
เป็นวิทยากรที่ดี วิทยากรต้องมีความใจเย็น ต้องมีความรอบรู้ เพราะกลุ่มเป้ามีหลากหลายต้องใช้
หลากหลายวิธีการน าเสนอ วิทยากรต้องปรับตัวมีความยืดหยุ่น  วิทยากรต้องมีความรักความศรัทธา
เพ่ือมุ่งสร้างความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาในองค์กร ด้วยการใช้ธรรมะเป็นสื่อกลางให้เกิดการพัฒนา 
วิทยากรต้องมีความชอบในการพัฒนาในการใช้พุทธสันติวิธี วิทยากรต้องเข้าใจในบริบทของกลุ่มผู้ เข้า
รับการฝึกอบรม วิทยากรควรเสนอทางออกที่เหมาะสมเมื่อองค์กรนั้นเจอปัญหา วิทยากรอย่างเพียง
ทราบแต่ทฤษฏีแต่ต้องสามารถน าไปสู่การปฏิบัติ  คุณสมบัติของวิทยากรต้นแบบจะต้องมี K A P คือ 
มีความรู้ในพุทธสันติวิธีอย่างชัดเจน มีทัศนคติกับพุทธสันติวิธีในทางที่ดี มีทักษะการใช้ภาษา น้ าเสียง 
ที่ถูกต้อง วิทยากรธรรมะโอดีถือว่ามีพรสวรรค์ในการสื่อสาร เราจึงต้องคัดสรรวิทยากรเพ่ือจะมา
พัฒนาเป็นวิทยากรต้นแบบ วิทยากรต้องสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ สิ่งส าคัญต้องมีใจรักศรัทธา
ในการเป็นวิทยากรต้นแบบ วิทยากรต้องมีความน่าเชื่อถือมีความเป็นผู้น าในการถ่ายทอด
ประสบการณ์ให้เกิดความง่าย พูดเรื่องยากเป็นเรื่องง่าย ควรเป็นเรื่องที่ทันสมัยที่เกิดขึ้นมาบูรณาการ 
สามารถเชื่อมโยงเพ่ือแก้ปัญหาชีวิตหรือการท างาน ควรหาเป็นปัญหาขององค์นั้นๆ เพ่ือการเรียนรู้  
วิทยากรต้องเปิดใจกว้างความคิดเห็นที่มีความแตกต่าง วิทยากรต้องมีอารมณ์ขัน มีไหวพริบปฏิภาณ 
เช่น ไฟดับ ควรจะท าอย่างไร  คุณสมบัติของวิทยากรต้นแบบควรจะเป็นนักเทศน์หรือนักพูดที่เข้าใจ
ในหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาที่สามารถสื่อสารให้ผู้ฟังเข้าใจง่ายเพราะมีทักษะการถ่ายทอด
มาแล้ว  คุณสมบัติต้องมีความรู้เกี่ยวกับพุทธสันติวิธีอย่างลึกซึ้งสามารถถ่ายทอดให้เข้าใจง่าย ควรเป็น
ผู้แสวงหาความรู้ใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง สามารถน าเหตุการณ์ปัจจุบันมาผสมผสานเพราะเป็นการเข้าถึง

                                                           
๔๗สัมภาษณ์ผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลเซ็นทรัลเยอเนอรัล (รพ.เอกชน) กรุงเทพมหานคร, 

รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี,  สัมภาษณ์ วันที่  ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๐. 



 

๔๕๑ 

 

เกิดการเชื่อมโยงระหว่างธรรมะกับชีวิตจริง ท าให้คนรับรู้ได้ดี วิทยากรควรมีคุณสมบัติในการถ่ายทอด
ได้ดี และมีเมตตาสูงต้องเข้าใจผู้อื่น พยายามจะช่วยเหลือทุกคน๔๘       

    ๔) ผู้บริหาร หมอ พยาบาลและบุคลากรโรงพยาบาลขลุง จังหวัดจันทบุรี        
ให้ข้อเสนอว่า คุณสมบัติและคุณลักษณะของการพัฒนาวิทยากรต้นแบบควรมีหน้าตามีท่าทางยิ้มแย้ม
เป็นมิตร มีวาทศิลป์ในการสื่อสาร ควรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องจะบรรยาย ต้องเป็นนักพูดที่ดี ต้อง
รับฟังความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรม วิทยากรต้องท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม
ขององค์กร ต้องมีพ้ืนฐานความรู้ทางพระพุทธศาสนา วิทยากรควรมีบุคลิกภาพน้ าเสียงที่ดีน่าสนใจ มี
ความรู้อย่างลึกซ้ึงในเรื่องที่พูด มีเทคนิคที่มีความน่าสนใจ๔๙  

๕) ผู้บริหารและบุคลากร บริษัทพานาโชนิค (ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
ฝึกอบรม)จังหวัดสมุทรปราการ ให้ข้อเสนอว่า คุณสมบัติและคุณลักษณะของการพัฒนาวิทยากร
ต้นแบบจะต้องมี KSA คือวิทยากรต้องมีองค์ความรู้ในเรื่องที่จะพูดสอนหรือถ่ายทอด มีทักษะในการ
ถ่ายทอดทักษะในการโน้มน้าวใจคน เรียนรู้แล้วสามารถน าไปใช้ต่อได้ ทัศนคติที่ดีในการพัฒนาบุคคล
อ่ืน วิทยากรต้องวิเคราะห์ผู้ฟังเพ่ือการสื่อสารให้เกิดความเข้าใจง่ายใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายๆ ต้องเป็น
พระสงฆ์ท่ีดีไม่ต้องเป็นพระสงฆ์ท่ีมีชื่อเสียงหรือการศึกษาสูงแต่ควรเป็นพระสงฆ์ต้นแบบ วิทยากรต้อง
สัมผัสหรือลงมือปฏิบัติมาก่อนในเรื่องนั้นเพ่ือให้เกิดความน่าเชื่อถือ มีความรู้เฉพาะด้านและความรู้ใน
มิติต่างๆ วิทยากรที่สอนเรื่องความสุขหรือพระพุทธศาสนาควรเป็นพระสงฆ์ วิทยากรต้องมีความรู้ใน
ทางด้านพระพุทธศาสนาและความรู้ทางโลกเพ่ือสนับสนุน วิทยากรต้นแบบไม่เป็นจ าต้องเป็นวิทยากร
ที่มีชื่อเสียงแต่เป็นพระสงฆ์ท่ีมีความแตกฉานในค าสอนแล้วสามารถน าไปวิเคราะห์สังเคราะห์ประยุกต์
ให้กับคนในองค์กรได้๕๐   

๖) ผู้บริหารบุคลากรและวิทยากรภายในของธนาคารกรุงไทย (ฝ่ายสถาบันพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร) ให้ข้อเสนอว่า คุณสมบัติและคุณลักษณะของการพัฒนาวิทยากรต้นแบบจะต้องมี
ความรู้ในเรื่องที่จะสอน มีทักษะการสื่อสารในการบรรยาย วิทยากรจะต้องทราบบริบทขององค์กร   
มีความรักที่จะสอน เข้าใจในบุคคลที่เป็นผู้เข้ารับการฝึกอบรม คุณสมบัติของวิทยากรทัศนคติส าคัญ
ที่สุดต้องมีความรักในการเป็นวิทยากร มีความรอบรู้ในเรื่องที่จะสอน ต้องใฝ่หาความรู้เพ่ิมเติมในเรื่อง

                                                           
๔๘สัมภาษณ์ ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ จังหวัด

เชียงใหม,่ รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธ,ี  สัมภาษณ์ วันที่  ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐. 
๔๙สัมภาษณ์ ผู้บริหาร หมอ พยาบาลและบุคลากรโรงพยาบาลขลุง จังหวัดจันทบุรี , รูปแบบการ

พัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี,  สัมภาษณ์ วันที่  ๑๖ มกราคม  ๒๕๖๑. 
๕๐สัมภาษณ์ ผู้บริหารและบุคลากร บริษัทพานาโชนิค (ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และฝึกอบรม) 

จังหวัดสมุทรปราการ, รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี,  สัมภาษณ์ วันที่  ๑๗ 
มกราคม  ๒๕๖๑. 



 

๔๕๒ 

 

ที่สอน ต้องมีความรู้ที่เกี่ยวข้อง มีความกระตือรือร้นเป็นผู้ช่างสังเกต มีไหวพริบปฏิภาณเพ่ือสร้าง
บรรยากาศ และวิทยากรต้องมีการปรับตัวเก่ง๕๑    

๗) ผู้บริหารและบุคลากร บริษัทออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด ฝ่าย
ฝึกอบรมและพัฒนา จังหวัดระยอง ให้ข้อเสนอว่า คุณสมบัติและคุณลักษณะของการพัฒนาวิทยากร
ต้นแบบจะต้องมีKSA คือ ความรู้ทางพระพุทธศาสนาและความรู้ทางโลกเพ่ือบูรณาการสื่อสารธรรม
ให้เกิความน่าสนใจ มีทักษะในการถ่ายทอดให้อยู่ในโลกปัจจุบัน และทัศนคติในการเป็นวิทยากร
ต้นแบบ วิทยากรต้องมีความน่าเชื่อถือ สามารถน าหลักธรรมมาประยุกต์สอนได้อย่างสอดคล้องในการ
ท างาน สื่อสารได้อย่างชัดเจน๕๒ 

๘) ผู้บริหารและบุคลากรส านักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ให้ข้อเสนอว่า คุณสมบัติและคุณลักษณะของ
การพัฒนาวิทยากรต้นแบบนั้นใจต้องมาก่อน ต้องมีความรู้จริงในเรื่องที่จะถ่ายทอดอย่างชัดเจน       
มีความคิดสร้างสรรค์ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ช่างสังเกต มีไหวพริบปฏิภาณ สามารถแก้ไขเฉพาะหน้าได้ 
มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีการวางแผนที่ดี มีความจริงใจ ตั้งใจให้ความรู้ มีลีลาในฉบับของตนเอง 
สร้างการมีส่วนร่วมในการบรรยายและมีบุคลิกภาพเหมาะสมในการวางตนเป็นวิทยากรต้นแบบ๕๓ 

๙) ผู้บริหารและบุคลากรส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
ให้ข้อเสนอว่า คุณสมบัติและคุณลักษณะของการพัฒนาวิทยากรต้นแบบต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ตามหลัก
วิชาการท่ีตนเองถนัด สามารถถ่ายทอดได้เป็นอย่างดสีู่ผู้ฟังหรือผู้เข้ารับการฝึกอบรม  โดยผลลัพธ์การ
อบรมอาจจะบรรลุหรือไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการอบรมหรือไม่ก็ได้แต่วิทยากรที่สามารถ
ถ่ายทอดความรู้  และประสบการณ์แล้วท าให้เกิดผลลัพธ์มากที่สุด วิทยากรต้นแบบควรมีคุณสมบัติ 
คือ ๑)เก่งวิชาการในเรื่องที่ตนเป็นวิทยากร  ๒)สื่อสารได้เข้าใจ  ๓)สร้างบรรยากาศในการอบรม  ๔)
สร้างคุณค่าในเนื้อหาและสรุปจบน าไปใช้ได้๕๔ 

๑๐) ผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 
ให้ข้อเสนอว่า คุณสมบัติและคุณลักษณะของการพัฒนาวิทยากรต้นแบบต้องเป็นผู้มีความรู้ความ
                                                           

๕๑สัมภาษณ์ ผู้บริหารบุคลากรและวิทยากรภายในของธนาคารกรุงไทย (ฝ่ายสถาบันพัฒนาศักยภาพ

บุคลากร), รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธ,ี  สัมภาษณ์ วันที่  ๑  สิงหาคม  ๒๕๖๑. 
๕๒สมัภาษณ์ ผู้บริหารและบุคลากร บริษัทออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด ฝ่ายฝึกอบรมและ

พัฒนา จังหวัดระยอง, รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี,  สัมภาษณ์ วันที่  ๑๖  
กรกฏาคม  ๒๕๖๑. 

๕๓สัมภาษณ์ ผู้บริหารและบุคลากรส านักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ , รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี ,  
สัมภาษณ์ วันที่  ๘  สิงหาคม  ๒๕๖๑. 

๕๔สัมภาษณ์ ผู้บริหารและบุคลากรส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ, รูปแบบ

การพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี,  สัมภาษณ์ วันที่  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๖๑. 



 

๔๕๓ 

 

เชี่ยวชาญในเรื่องที่จะสอน มีความสามารถในการถ่ายทอดเพ่ือเกิดความเข้าใจ สามารถเป็นผู้น าใน
การด าเนินกิจกรรมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถคิดปฏิบัติได้ด้วยตนเอง มีพฤติกรรมที่เป็น
แบบอย่าง มีความเป็นครูมีเมตตาต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม ต้องไม่ดูถูกผู้เข้ารับการฝึกอบรม เข้าใจ
ผู้อื่น และมีบุคลิกภาพที่ดีน่าเชื่อถือ๕๕ 

๑๑) พระครูภาวนาสารบัณฑิต ดร. ผู้อ านวยการส่วนธรรมนิเทศ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการเป็นพระวิทยากรฝึกอบรม ให้ข้อเสนอว่า คุณสมบัติ
และคุณลักษณะของการพัฒนาวิทยากรต้นแบบเป็นมอง ๒ มิติ คือ วิทยากรที่เป็นบุคคลทั่วไปและ
วิทยากรที่เป็นพระสงฆ์ คุณสมบัติต้องเป็นบุคคลที่มีบุคลิกภาพดี ลักษณะท่าทางดี พฤติกรรมดี 
สัมพันธภาพดี มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้จากยากไปสู่ง่าย ส่วนพระวิทยากรที่เป็นพระสงฆ์ต้องยึด
พระธรรมวินัยยึดมั่นในอินทรีสังวรณ์ มีอาจาระสัมปันโน มีความประพฤติที่มีความเหมาะสม มีความ
สงบมีความส ารวมถือว่าเป็นทุนทางสังคม วิทยากรต้องมีความรู้มีเทคนิคทักษะในการถ่ายทอด        
ใช้ภาษาที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย มีทักษะในการใช้สื่อประกอบการสอน หรือไม่มีสื่อวิทยากร
ต้นแบบต้องสามารถถ่ายทอดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ เช่น การสอนของวิปัสสนาจารย์สื่อการสอนที่
ดีคือ ตัวของผู้เข้ารับการฝึกอบรม พระวิปัสสนาจารย์กับพระวิทยากรจึงเป็นมีความหมายเดียวต่างกัน
เพียงบริบทในการสอนเท่านั้น๕๖ 

๑๒) พระมหาธนเดช  ธมฺมปญฺโญ พระวิทยากรกระบวนการค่ายใต้ร่มพุทธธรรม 
พระวิทยากรผู้เชี่ยวชาญกระบวนการกลุ่มด้านการฝึกอบรม  ให้ข้อเสนอว่า คุณสมบัติและ
คุณลักษณะของการพัฒนาวิทยากรต้นแบบท าให้นึกถึงพระพุทธเจ้าถือว่าพระองค์เป็นวิทยากร
ต้นแบบ คุณลักษณะของพระพุทธเจ้าด้วยการมองถึงพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ เป็นต้นแบบให้เราได้
ยึดตาม คุณสมบัติของการเป็นวิทยากรต้นแบบต้อง “มีความน่ารัก” มีความเมตตาให้คนอ่ืนได้สัมผัส 
เข้าใกล้รู้สึกเย็นมีพรหมวิหารธรรม “มีความหนักแน่น” มีความอดทนต่อค ากล่าวต่าง “รู้แผนภาวนา” 
พัฒนาทางด้านจิตใจ  “เผยวาจาพร่ าสอน “ด้วยการมีสื่อการสอน มีหลักจิตวิทยา ทุกขั้นตอนต้องข่ม 
วิทยากรพุทธสันติวิธีต้องสามารถข่มใจตนเองได้ “มีคารมคมคายลึกซึ้ง” ตรงกับอนุบุพพิกถาเริ่มการ
พัฒนาตนก่อน “ไม่ดึงลูกศิษย์ให้ตกต่ า” วิทยากรต้นแบบต้องสร้างความเข้าใจถูก  พระพุทธเจ้าถือว่า
เป็นวิทยากรต้นแบบโดยยึดตามหลักพระธรรมวินัย๕๗ 

                                                           
๕๕สัมภาษณ์ ผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว, รูปแบบ

การพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี,  สัมภาษณ์ วันที่  ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๖๑. 
๕๖สัมภาษณ์ พระครูภาวนาสารบัณฑิต ดร. ผู้อ านวยการส่วนธรรมนิเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย ผู้เช่ียวชาญด้านการเป็นพระวิทยากรฝึกอบรม, รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดย
พุทธสันติวิธ,ี  สัมภาษณ์ วันที่  ๘  สิงหาคม  ๒๕๖๑. 

๕๗สัมภาษณ์ พระมหาธนเดช  ธมฺมปญฺโญ พระวิทยากรกระบวนการค่ายใต้ร่มพุทธธรรม พระวิทยากร
ผู้เช่ียวชาญกระบวนการกลุ่มด้านการฝึกอบรม, รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี,  
สัมภาษณ์ วันที่  ๒๖ มกราคม  ๒๕๖๑. 



 

๔๕๔ 

 

๑๓) รศ.ดร.ภักดี โพธิ์สิงห์ อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 
นักวิชาการด้านการพัฒนาการฝึกอบรม ให้ข้อเสนอว่า คุณสมบัติและคุณลักษณะของการพัฒนา
วิทยากรต้นแบบต้องมีความรู้ในด้านของพุทธธรรมเพ่ือเป็นกระบวนการถ่ายทอดทางพระพุทธศาสนา
เป็นอย่างดี วิทยากรจึงต้องเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา วิทยากรต้องรักในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอยู่เสมอมีความทันต่อเหตุการณ์เพ่ือน ามาประยุกต์ในการ
บรรยาย วิทยากรต้องมีความสามารถในการจัดกิจกรรม๕๘ 

๑๔) อาจารย์มงคล สามารถ วิทยากรกระบวนการกลุ่มวิทยากรอารมณ์ดี  วิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญกระบวนการด้านการฝึกอบรม ให้ข้อเสนอว่า คุณสมบัติและคุณลักษณะของการพัฒนา
วิทยากรต้นแบบต้องรู้หลักธรรมต้องรู้แจ้งรู้จริงในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา วิทยากรต้นแบบต้อง
จริงในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าโดยศึกษาอย่างลึกซึ้งสามาถเชื่อมโยงหลักธรรมของพระพุทธเจ้า 
วิทยากรต้องมีกระบวนการในการน าเสนอมีจุดเด่นเป็นของตนเอง มีความชัดในหลักธรรมรู้จริงในข้อ
ธรรมสามารถเชื่อมนิทานชาดกสามารถน าไปประยุกต์ในชีวิตประจ าวัน คุณสมบัติภายนอกต้องมีสมณ
สารูปเพ่ือเสริมสร้างศรัทธาของผู้มาร่วมกิจกรรม มีจรรยาเป็นปิยวาจาในการเผยแผ่ธรรม จะต้อง
บรรยายไปตามล าดับโดยไม่คาดหวังผลประโยชน์เป็นตัวตั้ง ไม่น าความคิดเห็นของตนเองไปตัดสินค า
สอนของพระพุทธเจ้า คุณสมบัติของวิทยากรต้นแบบต้องมีความรู้และวิธีการถ่ายทอดในการน าเสนอ
ให้เห็นภาพชัดเจน วิทยากรจึงต้องพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ๕๙ 

๑๕) อาจารย์ชัชวาล  มโนวัฒนา กรรมการผู้จัดการ บริษัทอารมณ์ดีกรุ๊ป จ ากัด 
ประธานกลุ่มวิทยากรอารมณ์ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญกระบวนการด้านการฝึกอบรม  ให้ข้อเสนอว่า 
คุณสมบัติและคุณลักษณะของการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ โดยคุณสมบัติของวิทยากรต้นแบบต้องเป็น
แบบอย่างที่ดีในด้านบุคลิกภาพ ด้านจิตใจ ด้านความรู้ มีความพร้อมทุกด้าน เมื่อท างานหน้าที่เป็น
วิทยากรต้นแบบต้องไม่พลาด โอกาสพลาดน้อยที่สุด ไม่ว่าจะเป็นค าพูด อักขระ ค าควบกล้ า การออก
เสียง ร ล ความเป็นไทยต้องมี ดังนั้น คุณลักษณะของวิทยากรต้นแบบต้องมีความพร้อม๖๐ 

 
 
 
 

                                                           
๕๘สัมภาษณ์ รศ.ดร.ภักดี  โพธิ์สิงห์ อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม นักวิชาการด้าน

การพัฒนาการฝึกอบรม, รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี,  สัมภาษณ์ วันที่  ๑๘ 
กรกฏาคม  ๒๕๖๑. 

๕๙สัมภาษณ์ อาจารย์มงคล สามารถ วิทยากรกระบวนการกลุ่มวิทยากรอารมณ์ดี  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

กระบวนการด้านการฝึกอบรม, รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี,  สัมภาษณ์ วันที่  
๑๔ กรกฏาคม  ๒๕๖๑. 

๖๐สัมภาษณ์ อาจารย์ชัชวาล  มโนวัฒนา กรรมการผู้จัดการ บริษัทอารมณ์ดีกรุ๊ป จ ากัด ประธานกลุ่ม
วิทยากรอารมณ์ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญกระบวนการด้านการฝึกอบรม, รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพ
โดยพุทธสันติวิธี,  สัมภาษณ์ วันที่ ๑๙   สงิหาคม  ๒๕๖๑. 



 

๔๕๕ 

 

๕.๒.๕ ตัวช้ีวัดด้านคุณสมบัติวิทยากรต้นแบบสันติภาพ 
 

ผู้วิจัยสัมภาษณ์บุคคลและผู้บริหารบุคลากรขององค์กรผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม องค์กรที่จัดการฝึกอบรม ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในการใช้บริการวิทยากรต้นแบบเพ่ือไป
พัฒนาองค์กร และวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญในการฝึกอบรม ว่าตัวชี้วัดคุณสมบัติของการเป็น
วิทยากรต้นแบบสันติภาพควรจะมตีัวชี้วัดคุณสมบัติด้านใด ผู้วิจัยสังเคราะห์สรุปประกอบด้วย  ดังนี้ 

๑) ผู้บริหารและบุคลากรสาธารณสุขอ าเภอศรีวิไล (สสอ.) จังหวัดบึงกาฬ ให้
ข้อเสนอว่า  ตัวชี้วัดคุณสมบัติของการพัฒนาวิทยากรต้นแบบต้องวัดจากการมีส่วนร่วมของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม วัดจากความส าเร็จขององค์กรที่เข้าร่วม เช่น องค์กรตั้งเป้าหมายว่า จะเป็นองค์กรที่มี
ความสุข วิทยากรต้นแบบต้องมีการติดตามองค์กรว่าองค์กรบรรลุประสงค์หรือไม่อย่างไร  ตัวชี้วัดเรา
ต้องวัดความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมด้วยการประเมินผล และความพึงพอใจขององค์กร
ในระยะยาว๑-๖ เดือน หรือสอบถามหลังจาก ๑ ปี การวัดระยะสั้นด้วยการถามความพึงพอพอใจหลัง
การฝึกอบรม วัดจากการมีส่วนร่วมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม วัดจากกิจกรรมว่าสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตการท างานหรือชีวิตประจ าวัน วัดจากการน าไปใช้ขององค์นั้นๆ ในการน าไปใช้ 
หรือเสียงสะท้อนจากผู้เข้ารับการฝึกอบรม เป็นความส าเร็จของคนในองค์กรที่สามารถน าไปปฏิบัติ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีข้ึน๖๑ 

๒) ผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลเซ็นทรัล เยอเนอรัล (รพ. เอกชน) 
กรุงเทพมหานคร ให้ข้อเสนอว่า ตัวชี้วัดคุณสมบัติของการพัฒนาวิทยากรต้นแบบต้องมีการวัดความ
พึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถน าไปปฏิบัติเชิงการบริหารได้หรือบูรณการเข้ากับงานที่
ตนเองกระท าอยู่ เมื่อเข้ารับการฝึกอบรมแล้วสามารถเข้าใจได้มากน้อยเพียงใด ตัวชี้วัดดูจากการไม่นั่ง
หลับเพราะมีกิจกรรมเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีการวัดผลวิทยากรต้นแบบจากความพึงพอใจของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม ตัวชี้วัดวิทยากรต้นแบบผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องตระหนักรู้จากภายใน๖๒      

 ๓) ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงใหม่  ให้ข้อเสนอว่า ตัวชี้วัดคุณสมบัติของการพัฒนาวิทยากรต้นแบบเราควรมองเป็น
ส่วนๆ เช่น เรามุ่งกระทรวงสาธารณสุข เราต้องไปดูตัวชี้การท างานที่มีความสุขของกระทรวง
สาธารณสุขมีตัวชี้วัดอย่างไร ความมั่นใจของการเป็นวิทยากรต้นแบบเพ่ิมขึ้นเมื่อผ่านการพัฒนาการ
เป็นวิทยากรต้นแบบ มีวิธีการอะไรใหม่ๆ ตัวชี้วัดจึงต้องวัดจากผู้ รับการบริการและผู้ให้การบริการ    

                                                           
๖๑สัมภาษณ์ ผู้บริหารและบุคลากรสาธารณสุขอ าเภอศรีวิไล (สสอ.) จังหวัดบึงกาฬ, รูปแบบการ

พัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี,  สัมภาษณ์ วันที่  ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐. 
๖๒สัมภาษณ์ ผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลเซ็นทรัลเยอเนอรัล (รพ.เอกชน) กรุงเทพมหานคร, 

รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี,  สัมภาษณ์ วันที่  ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๐. 



 

๔๕๖ 

 

มีการวัดในตัววิทยากร วัดผู้เข้ารับการฝึกอบรม วัดระดับองค์กร   มองว่าตัวชี้วัดเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงขององค์กรอย่างน้อย ๑ อย่าง ถือว่าประสบผลส าเร็จ เช่น วัดแล้วคนในองค์กรมีความสุข
มากขึ้น  ตัวชี้วัดเราสามารถดูได้ว่าทีมของเราสามารถเป็นที่ยอมรับขององค์กรมากน้อยเพียงใด หรือ
องค์กรที่เชิญเราไป ถ้ามีการวัดเฉพาะช่วงจบการฝึกอบรมอาจจะไม่ได้ผล เพราะการคงพฤติกรรมที่ดี
ไว้อาจอยู่ได้ไม่นาน หรือวัดความเป็นสุขขององค์กรนั้นๆ จึงต้องมีการติดตามเรื่อยๆ หรือวัดด้วยการ
นิมนต์มาบรรยายอีกครั้ง ตัวชี้วัดการเป็นวิทยากรต้องเป็นนักปฏิบัติมากกว่านักวิชาการ ตัวชี้วัดที่ดี
ต้องมีการบอกต่อถึงองค์กรอ่ืนๆเช่น รูปแบบธรรมะโอดีมีความสนุก มีกิจกรรม มีการกระตุ้นในการ
เรียนรู้ อยากให้นิมนต์วิทยากรธรรมะโอดีมาอีกครั้ง การวัดเราต้องวัดด้าน K A P เพ่ือการวัดวิทยากร
ต้นแบบออกจะออกไปท างาน และวัดจากผลกระทบการเปลี่ยนแปลงในองค์กรนั้นๆ๖๓       

๔) ผู้บริหาร หมอ พยาบาลและบุคลากรโรงพยาบาลขลุง จังหวัดจันทบุรี ให้ข้อเสนอ
ว่า ตัวชี้วัดคุณสมบัติของการพัฒนาวิทยากรต้นแบบควรดูจากผลการประเมิน ควรมีการสร้าง
มาตรฐานของวิทยากร ควรมีแบบสอบถามก่อนการฝึกอบรมว่าผู้เข้าอบรมมีความรู้เพียงใด และหลัง
การอบรมแล้วมีการประเมินผลว่ามีความเข้าใจมากน้อยเพียงใด ถือว่าเป็นการชี้วัดวิทยากรว่าผู้เข้า
อบรมมีความรู้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีมากน้อยเพียงใด ตัวชี้วัดที่ส าคัญคือการปรับเปลี่ยน
ภายในองค์กรไปในทางที่ดี เราดูจากความสนใจขณะฝึกอบรมและความพึงพอใจของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม การรับนิมนต์ให้มาบรรยายอย่างต่อเนื่องมีผู้สนใจมากขึ้น องค์กรต้องดีขึ้นมีความสุขข้ึน๖๔  

๕) ผู้บริหารและบุคลากร บริษัทพานาโชนิค (ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
ฝึกอบรม)จังหวัดสมุทรปราการ ให้ข้อเสนอว่า ตัวชี้วัดคุณสมบัติของการพัฒนาวิทยากรต้นแบบต้อง
วัดความรู้ วัดทักษะ และวัดทัศนคติ ซึ่งทัศนคติถือว่าวัดยากมากที่สุด แต่ต้องวัดจากการร่วมงานหรือ
สอบถามบุคคลใกล้ชิด วิทยากรสนุกสนานอย่างเดียวแต่ไม่มีสาระเลย สาระมากก็ไม่ไหวจึงต้อง
ผสมผสาน จึงแสดงว่าเราชอบวิทยากรท่านนี้เพราะเราเรียนรู้แล้วเข้าใจเกิดความผ่อนคลายในการ
เรียนรู้ จนควรมีแบบการประเมินผล ผลการประเมินต้องการวิทยากรต้นแบบมาท ากิจกรรมในครั้ง
ต่อไป ตัวชี้วัดเกิดจากความเข้าใจของผู้ฟัง จึงต้องมีแบบประเมินผลหลังการฝึกอบรมเพ่ือวิทยากรจะ
ได้น าไปพัฒนาตนให้ดียิ่งขึ้นไป ควรมีกิจกรรมอย่างน้อย ๑ วัน ครึ่งวันถือว่าน้อยเกินไปเป็นการบีบ
เวลาเกินไป ควรมีการประเมินก่อนการฝึกอบรมว่าผู้เข้าอบรมคาดหวังอะไร วิทยากรต้องมีการวิจัย

                                                           
๖๓สัมภาษณ์ ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ จังหวัด

เชียงใหม,่ รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธ,ี  สัมภาษณ์ วันที่  ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐. 
๖๔สัมภาษณ์ ผู้บริหาร หมอ พยาบาลและบุคลากรโรงพยาบาลขลุง จังหวัดจันทบุรี , รูปแบบการ

พัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี,  สัมภาษณ์ วันที่  ๑๖ มกราคม  ๒๕๖๑. 



 

๔๕๗ 

 

ก่อนจัดหลักสูตรการฝึกอบรม ผู้เข้าอบรมต้องการอะไรที่แท้จริง ควรมีตัวชี้วัดผู้จัดและมีตัววัดเข้า
ฝึกอบรม๖๕   

๖) ผู้บริหารบุคลากรและวิทยากรภายในของธนาคารกรุงไทย (ฝ่ายสถาบันพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร) ให้ข้อเสนอว่า ตัวชี้วัดคุณสมบัติของการพัฒนาวิทยากรต้นแบบต้องใช้การ
ประเมินผลและมีการติดตาม วัดผู้เรียนมีความเข้าใจน าไปใช้ได้อย่างไร สามารถน าไปสร้างประโยชน์
ให้กับองค์กรได้อย่างไร สามารถจะน าความรู้ไปได้แสดงว่าวิทยากรมีวิธีการสอนที่ดี ถือว่าเป็นตัวชี้วัด 
วิทยากรต้องสามารถสื่อสารให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจ ตัวชี้วัดต้องสัมพันธ์กับความต้องการของ
องค์กร สามารถตอยโจทย์เป้าหมายขององค์กรและผู้เข้าอบรมเกิดความพึงพอใจ วิทยากรเป็นคน
กลางในการถา่ยทอด วิทยากรต้องเอาเป้าหมายสูงสุดไปสู่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม๖๖    

๗) ผู้บริหารและบุคลากร บริษัทออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด ฝ่าย
ฝึกอบรมและพัฒนา จังหวัดระยอง ให้ข้อเสนอว่า ตัวชี้วัดคุณสมบัติของการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ
ต้อง K-S-A ความรู้ ทักษะ ทัศนคติซึ่งการมี ๔ ประการ คือ วัดความพึงพอใจทั่วไป วัดความรู้       
วัดทักษะ วัดทัศนคติและพฤติกรรม วิทยากรที่สุดยอดต้องสามารถสร้างกิจกรรมขึ้นมาเองเพ่ือน าไปใช้
ในการพัฒนาองค์กร วิทยากรจึงต้องสามารถคิดกิจกรรมใหม่เพ่ือตอบโจทย์องค์กรนั้นๆ ตัวชี้วัด
วิทยากรจึงมี ๔ ระดับ คือ “วิทยากรต้องรู้ทฤษฏีการถ่ายทอด วิทยากรต้องสามารถประยุกต์ใช้ได้ 
วิทยากรต้องสามารถปรับใช้ได้เมื่อเจอสถานการณ์  และวิทยากรสามารถคิดกิจกรรมขึ้นมาใหม่      
คิดกิจกรรมขึ้นมาแล้วต้องกระทบผู้เข้ารับการฝึกอบรมในทางท่ีดี”๖๗ 

๘) ผู้บริหารและบุคลากรส านักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ให้ข้อเสนอว่า ตัวชี้วัดคุณสมบัติของการ
พัฒนาวิทยากรต้นแบบต้องมี Mindset ในทางบวกในการเป็นวิทยากรต้นแบบ๖๘ 

                                                           
๖๕สัมภาษณ์ ผู้บริหารและบุคลากร บริษัทพานาโชนิค (ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และฝึกอบรม) 

จังหวัดสมุทรปราการ, รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี,  สัมภาษณ์ วันที่  ๑๗ 
มกราคม  ๒๕๖๑. 

๖๖สัมภาษณ์ ผู้บริหารบุคลากรและวิทยากรภายในของธนาคารกรุงไทย (ฝ่ายสถาบันพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร), รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธ,ี  สัมภาษณ์ วันท่ี  ๑  สิงหาคม  ๒๕๖๑. 

๖๗สัมภาษณ์ ผู้บริหารและบุคลากร บริษัทออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด ฝ่ายฝึกอบรมและ

พัฒนา จังหวัดระยอง, รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี,  สัมภาษณ์ วันที่  ๑๖  
กรกฏาคม  ๒๕๖๑. 

๖๘สัมภาษณ์ ผู้บริหารและบุคลากรส านักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ , รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี ,  
สัมภาษณ์ วันที่  ๘  สิงหาคม  ๒๕๖๑. 



 

๔๕๘ 

 

๙) ผู้บริหารและบุคลากรส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
ให้ข้อเสนอว่า ตัวชี้วัดคุณสมบัติของการพัฒนาวิทยากรต้นแบบต้องมีความสามารถสื่อสารให้เกิด
ความเข้าใจง่าย  ถ่ายทอดให้ผู้รับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องท่ีถ่ายทอดได้เป็นอย่างดี๖๙   

๑๐) ผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 
ให้ข้อเสนอว่า ตัวชี้วัดคุณสมบัติของการพัฒนาวิทยากรต้นแบบซึ่งเป็นระดับความส าเร็จในการสร้าง
วิทยากรต้นแบบ สามารถดูได้จาก จ านวนวิทยากรต้นแบบที่พัฒนาแล้ว วิทยากรต้นแบบที่สามารถ
ถ่ายทอดได้ วิทยากรต้นแบบที่มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ ถือว่าเป็นตัวชี้วัดวิทยากรต้นแบบ๗๐ 

๑๑) พระครูภาวนาสารบัณฑิต ดร. ผู้อ านวยการส่วนธรรมนิเทศ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการเป็นพระวิทยากรฝึกอบรม  ให้ข้อเสนอว่า ตัวชี้วัด
คุณสมบัติของการพัฒนาวิทยากรต้นแบบวัดจากผู้เข้าอบรมมีความสุข ความสงบ มีรอยยิ้ม เห็นคุณค่า
ของตนเอง เห็นคุณค่าของงาน เห็นคุณค่าของเพ่ือนมนุษย์ วิทยากรต้องติดตามผลว่ามีความสุขมาก
ขึ้น ประสิทธิภาพในการท างานดีขึ้น๗๑ 

๑๒) พระมหาธนเดช  ธมฺมปญฺโญ พระวิทยากรกระบวนการค่ายใต้ร่มพุทธธรรม 
พระวิทยากรผู้เชี่ยวชาญกระบวนการกลุ่มด้านการฝึกอบรม ให้ข้อเสนอว่า ตัวชี้วัดคุณสมบัติของ
การพัฒนาวิทยากรต้นแบบต้องยึดหลักภาวนา๔ คือ “๑) ความพร้อมทางกายคือด้านบุคลิกภาพและ
เสขิยวัตร สมณสารูปที่งดงาม พร้อมในการท างาน มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ไม่สูบบุหรี่ ไม่มีรอยสัก
ลาย มีท่าทีที่มีความมีความอ่อนน้อมถ่อมตน ถือว่าเป็นภาพลักษณ์ของวิทยากรต้นแบบ  ๒) ความ
พร้อมทางศีลเป็นพฤติกรรม เป็นการส ารวมกาย วาจา ใจ พฤติกรรมเป็นแบบอย่างที่ดี มีพฤติกรรมที่
มีความส ารวม มีความหนักแน่น สามารถควบคุมจิตใจและพยายามจะท าอย่างต่อเนื่อง ๓) ความ
พร้อมทางจิตใจ  มีความสงบและมีความเยือกเย็น มีศักยภาพในการควบคุมจิตใจของตนเองให้มี
คุณภาพ ๔) ความพร้อมทางปัญญา สามารถแก้ปัญหาและใช้ปัญญาในการแก้ปัญหา สามารถ
วิเคราะห์เห็นพรุ่งนี้ในวันนี้” ถือว่าเป็นตัวชี้วัดของการเป็นวิทยากรต้นแบบบ๗๒ 

                                                           
๖๙สัมภาษณ์ ผู้บริหารและบุคลากรส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ, รูปแบบ

การพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี,  สัมภาษณ์ วันที่  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๖๑. 
๗๐สัมภาษณ์ ผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว, รูปแบบ

การพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี,  สัมภาษณ์ วันที่  ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๖๑. 
๗๑สัมภาษณ์ พระครูภาวนาสารบัณฑิต ดร. ผู้อ านวยการส่วนธรรมนิเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย ผู้เช่ียวชาญด้านการเป็นพระวิทยากรฝึกอบรม, รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดย
พุทธสันติวิธ,ี  สัมภาษณ์ วันที่  ๘  สิงหาคม  ๒๕๖๑. 

๗๒สัมภาษณ์ พระมหาธนเดช  ธมฺมปญฺโญ พระวิทยากรกระบวนการค่ายใต้ร่มพุทธธรรม พระวิทยากร
ผู้เช่ียวชาญกระบวนการกลุ่มด้านการฝึกอบรม, รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี,  
สัมภาษณ์ วันที่  ๒๖ มกราคม  ๒๕๖๑. 



 

๔๕๙ 

 

๑๓) รศ.ดร.ภักดี  โพธิ์สิงห์ อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 
นักวิชาการด้านการพัฒนาการฝึกอบรม ให้ข้อเสนอว่า ตัวชี้วัดคุณสมบัติของการพัฒนาวิทยากร
ต้นแบบต้องไปดูจากการประเมินผลของการเป็นวิทยากรต้นแบบ วัดจากภายนอกและภายใน เช่น 
ภายนอกเป็นบุคลิกภาพในการปรากกฎตัวครั้งแรกต้องสร้างความศรัทธา ภายในเป็นความสงบเยือก
เย็นมีความเมตตา ตัวชี้วัดต้องมีกระบวนการในการสัมภาษณ์วิทยากรต้นแบบก่อนจะมีการพัฒนาด้าน
บุคลิกภาพภายนอกถือว่าเป็นภาพลักษณ์ของการเป็นวิทยากรต้นแบบ วิทยากรที่เข้ารับการฝึกอบรม
จึงต้องผ่านเงื่อนไขในการฝึกอบรมที่เราวางไว้ เรียกว่าเดินตามเงื่อนไข วิทยากรต้นแบบจึงต้องเข้าสู่
กระบวนการตามรูปแบบของการพัฒนา๗๓ 

๑๔) อาจารย์มงคล สามารถ วิทยากรกระบวนการกลุ่มวิทยากรอารมณ์ดี  วิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญกระบวนการด้านการฝึกอบรม ให้ข้อเสนอว่า ตัวชี้วัดคุณสมบัติของการพัฒนาวิทยากร
ต้นแบบด้วยการที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถน าสิ่งที่เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันให้เกิด
ประโยชน์ สามารถเปลี่ยนความทุกข์ให้เป็นความสุข สามารถเปลี่ยนวิธีคิดให้มีพลัง ถ้าไม่ศรัทธาให้มี
ศรัทธา ผู้มีศรัทธาให้มีศรัทธายิ่งๆขึ้นไป ถือว่าเป็นตัวชี้วัดหนึ่งของวิทยากรต้นแบบ๗๔ 

๑๕) อาจารย์ชัชวาล  มโนวัฒนา กรรมการผู้จัดการ บริษัทอารมณ์ดีกรุ๊ป จ ากัด 
ประธานกลุ่มวิทยากรอารมณ์ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญกระบวนการด้านการฝึกอบรม ให้ข้อเสนอว่า 
ตัวชี้วัดคุณสมบัติของการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ ก าลังมองว่าเป็นการวัดค่อยข้างยากเปรียบเทียบกับ
ร้านอาหารร้านหนึ่งมีคนชอบรสชาติอาหาร จึงก าลังบอกว่า คนที่ชี้วัดเราได้ดีที่สุดคือ ผู้ที่เชิญเราไป
บรรยาย ตัวชี้วัดวิทยากรต้นแบบต้องอาศัยจากการประเมินเชิงปริมาณและประเมินเชิงคุณภาพ 
ตัวชี้วัดคุณสมบัติของวิทยากรต้นแบบคือการตอบสนองความต้องการของผู้เชิญเราไปบรรยาย เพราะ
เขามีความคาดหวังในการไปแก้ปัญหา ตัวชี้วัดจึงเป็นการที่วิทยากรต้นแบบไปช่วยองค์กรนั้นเป็นตาม
ความต้องการขององค์กรและเกิดผลเป็นรูปธรรมมากที่สุด แต่ปัจจุบันเราจะมองว่าวิทยากรท่านใดมี
งานเยอะถือว่าเป็นวิทยากรที่มีคุณภาพหรือคุณสมบัติ จึงยืนยันว่าตัวชี้วัดคุณสสมบัติของวิทยากร
ต้นแบบคือ ผู้ที่เชิญไปบรรยายซ้ าอีกครั้ง หลายๆครั้ง  ส่วนตัวชี้วัดที่เป็นคุณสมบัติด้านบุคลิกภาพ การ

                                                           
๗๓สัมภาษณ์ รศ.ดร.ภักดี  โพธิ์สิงห์ อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม นักวิชาการด้าน

การพัฒนาการฝึกอบรม, รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี,  สัมภาษณ์ วันที่  ๑๘ 
กรกฏาคม  ๒๕๖๑. 

๗๔สัมภาษณ์ อาจารย์มงคล สามารถ วิทยากรกระบวนการกลุ่มวิทยากรอารมณ์ดี  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
กระบวนการด้านการฝึกอบรม, รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี,  สัมภาษณ์ วันที่  
๑๔ กรกฏาคม  ๒๕๖๑. 



 

๔๖๐ 

 

วางตัว ความรู้ การสื่อสาร พัฒนาทางด้านไอคิว อีคิว และด้านสามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้ ถือว่า
เป็นชี้วัดที่ดี๗๕ 
 

๕.๒.๖ รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพ 
 

ผู้วิจัยสัมภาษณ์บุคคลและผู้บริหารบุคลากรขององค์กรผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม องค์กรที่จัดการฝึกอบรม ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในการใช้บริการวิทยากรต้นแบบเพ่ือไป
พัฒนาองค์กร และวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญในการฝึกอบรม ว่ารูปแบบของการพัฒนาวิทยากร
ต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธีควรจะมีรูปแบบของการพัฒนาอย่างไร  โดยมุ่งเน้นสัมภาษณ์ “พระ
วิทยากรและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางโลกและทางธรรมที่เคยมีประสบการณ์ในพัฒนาวิทยากรต้นแบบ 
และสัมภาษณ์ผู้บริหาร บุคคลากรขององค์กรในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้เข้ารับการฝึกอบรม องค์กร
ที่จัดการฝึกอบรม วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ”  

ผู้วิจัยแบ่งการสัมภาษณ์ในหัวข้อนี้ออกเป็น ๒ ประเด็นคือ ๑) สัมภาษณ์บุคคลและ
องค์กรเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ หรือเป็นองค์กร
ผู้ใช้บริการวิทยากรต้นแบบและองค์กรที่ไม่เคยผ่านการใช้บริการวิทยากรต้นแบบ ๒) สัมภาษณ์
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิทางมิติของศาสตร์สมัยใหม่และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมิติทาง
พระพุทธศาสนาเถรวาท โดยเป็นวิทยากรต้นแบบทางโลกและทางธรรม  ผู้วิจัยจึงเริ่มจากการ
สัมภาษณ์บุคคลและองค์กรเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ
หรือเป็นองค์กรผู้ใช้บริการวิทยากรต้นแบบและองค์กรที่ไม่เคยผ่านการใช้บริการวิทยากรต้นแบบ
พร้อมสัมภาษณ์วิทยากรมืออาชีพที่มีประสบการณ์ในการเป็นวิทยากรฝึกอบรมว่า ถ้าจะพัฒนา
วิทยากรต้นแบบควรจะมีรูปแบบในการพัฒนาอย่างไรจ านวน  ๒๔ บุคคลและองค์กร ผู้วิจัย
สังเคราะห์สรุปประกอบด้วย ดังนี้  

๑) ผู้บริหารและบุคลากรสาธารณสุขอ าเภอศรีวิไล (สสอ.) จังหวัดบึงกาฬ ให้
ข้อเสนอว่า รูปแบบของการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธีต้องมีหลักสูตรที่มีความ
ชัดเจน เมื่อมีการพัฒนาองค์กรวิทยากรต้องมีการประเมินตนเองอย่างสม่ าเสมอ ด้วยกลุ่มวิทยากรต้อง
มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน มีการปรับปรุงหลักสูตรไปเรื่อยๆจนเกิดมาตรฐานว่าแต่ละองค์กรควรมีทิศ
ทางการฝึกอบรมอย่างไร  รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบควรให้ผู้ฝึกการจะเป็นวิทยากรต้นแบบ
มาร่วมสังเกตการณ์วิทยากรต้นแบบที่ท าอยู่แล้ว โดยมาร่วมเป็นทีมงานวิทยากร เพ่ือเกิดกระบวนการ
เรียนรู้ เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงๆจะเห็นการแก้ปัญหาจริงในการเป็นวิทยากรต้นแบบ รูปแบบการ

                                                           
๗๕สัมภาษณ์ อาจารย์ชัชวาล  มโนวัฒนา กรรมการผู้จัดการ บริษัทอารมณ์ดีกรุ๊ป จ ากัด ประธานกลุ่ม

วิทยากรอารมณ์ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญกระบวนการด้านการฝึกอบรม, รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพ
โดยพุทธสันติวธิี,  สัมภาษณ์ วันที่ ๑๙   สิงหาคม  ๒๕๖๑. 



 

๔๖๑ 

 

พัฒนาจึงควรหลักสูตรที่ชัดเจน มีการทดลองหลักสูตรแล้วน าไปใช้ มีการปรับปรุงแล้วพัฒนาต่อยอด
แล้วจะได้รูปแบบการพัฒนาวิทยากรที่มีมาตรฐาน วิทยากรต้นแบบควรได้รับการฝึกงานก่อนจะเป็น
วิทยากรต้นแบบด้วยการไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมวิทยากร๗๖ 

  ๒) ผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลเซ็นทรัลเยอเนอรัล (รพ. เอกชน) 
กรุงเทพมหานคร ให้ข้อเสนอว่า รูปแบบของการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธีควร
มีการถอดบทเรียนในทุกๆ ครั้งที่วิทยากรได้เข้าไปอบรมในแต่ละบริบทที่มีความแตกต่างกันเป็น
อย่างไร ในฐานะผู้จัดหลักสูตรให้กับองค์กรจะพยายามหาหลักสูตรเพ่ือตอบโจทย์ขององค์กร ซึ่งมิใช่
พัฒนาภายนอกอย่างเดียวแต่ต้องการพัฒนาภายใน จึงอยากให้พัฒนาพระสงฆ์ให้เป็นวิทยากรต้นแบบ
ธรรมะโอดีเพ่ิมมากข้ึนตามความต้องการของสังคม๗๗      

 ๓) ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงใหม่  ให้ข้อเสนอว่า รูปแบบของการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธีเรา
ต้องค านึงว่าพระสงฆ์ที่จะเป็นวิทยากรต้นแบบธรรมะโอดีโดยพุทธสันติวิธีมีจ านวนมากน้อยเพียงใด 
วิทยากรต้นแบบต้องเริ่มต้นจากความอยากจะเป็น แล้วให้พระสงฆ์ที่เป็นวิทยากรต้นแบบถ่ายทอด
กระบวนการระดับพ่ีเลี้ยง เริ่มต้นจากการพัฒนาวิทยากรต้นแบบจากอ าเภอจังหวัดค่อยพัฒนาเป็น
ระดับประเทศ มีรูปแบบหลักสูตรที่ชัดเจน จึงต้องมีการแบ่งระดับวิทยากรเป็นระดับต้น ระดับกลาง 
ระดับสูง ระดับต้นแบบหรือเชี่ยวชาญ วิทยากรเริ่มต้นต้องมีการตามไปฟังวิทยากรต้นแบบที่มีความ
เชี่ยวชาญ ควรมีรูปแบบที่มีความหลากหลาย ตัวหนังสือน้อยที่สุด มีกิจกรรมการเคลื่อนที่ ใช้สื่อ
ประกอบ รูปแบบในการพัฒนาวิทยากรต้นแบบต้องพัฒนาทักษะการถ่ายทอด เข้าใจในพุทธสันติวิธี
อย่างชัดเจน มีการพัฒนาวิทยากรเป็นทีมที่มีความเชี่ยวชาญในด้านหลักธรรม วิทยากรต้องมีการ
วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายเพ่ือจะใช้รูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสม ธรรมะโอดีถือว่าเป็นรูปแบบที่ยอด
เยี่ยมมากมีรูปแบบที่มีความหลากหลายเช่น กิจกรรม การมีส่วนร่วม ท าให้ผู้ฟังไม่ง่วง เวลาผ่านไป
อย่างรวดเร็ว ซึ่งปกติแล้วเวลามีการฝึกอบรมผู้คนในองค์กรไม่สนใจ แต่วันนี้บุคลากรเกิ ดการสนใจ
เพราะเป็นกิจกรรม มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา๗๘       

๔) ผู้บริหาร หมอ พยาบาลและบุคลากรโรงพยาบาลขลุง จังหวัดจันทบุรี ให้ข้อเสนอ
ว่า รูปแบบของการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธีควรมีการฝึกทักษะวิทยากรให้มี

                                                           
๗๖สัมภาษณ์ ผู้บริหารและบุคลากรสาธารณสุขอ าเภอศรีวิไล (สสอ.) จังหวัดบึงกาฬ, รูปแบบการ

พัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี,  สัมภาษณ์ วันที่  ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐. 
๗๗สัมภาษณ์ ผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลเซ็นทรัลเยอเนอรัล (รพ.เอกชน) กรุงเทพมหานคร, 

รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี,  สัมภาษณ์ วันที่  ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๐. 
๗๘สัมภาษณ์ ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ จังหวัด

เชียงใหม,่ รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธ,ี  สัมภาษณ์ วันที่  ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐. 



 

๔๖๒ 

 

ความเชื่อมั่นในตนเอง วิทยากรควรเรียนรู้อย่างต่อเนื่องน าสิ่งใหม่ๆ มาบูรณาการในการสอน ควรหา
รูปแบบใหม่ๆที่เป็นเทคโนโลยี มีกิจกรรมนันทนาการใหม่ๆ ที่ไม่เกิดความน่าเบื่อ ต้องมีอุปกรณ์หรือ
เทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนส่งเสริม ควรมีการสร้างกิจกรรมให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ควรพัฒนา
ตนตามค าชี้แนะจากองค์กรต่างๆ เพื่อการปรับตนไปในทางที่ดี๗๙  

๕) ผู้บริหารและบุคลากร บริษัทพานาโชนิค (ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
ฝึกอบรม)จังหวัดสมุทรปราการ ให้ข้อเสนอว่า รูปแบบของการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดย
พุทธสันติวิธีในฐานะอยู่ในวงการพัฒนามนุษย์มายาวนานเบื้องต้นต้องให้ความรู้เบื้ องต้นการเป็น
วิทยากร หลักการพูด หลักการท าพาเวอร์พ้อยส์ องค์ความรู้ในการเป็นวิทยากรต้นแบบ หลังจากนั้น
พัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรต้นแบบและทดลองฝึกภาคปฏิบัติจริง มีการทดสอบ มีการประเมินผล 
จึงต้องพัฒนาด้วยการเริ่มจากตัววิทยากรเอง รูปแบบการพัฒนาควรมีเพจธรรมะเพราะปัจจุบันคน
เรียนรู้ธรรมะผ่านสื่อออนไลน์ วิทยากรต้นแบบถือว่ายังจ านวนน้อย๘๐   

๖) ผู้บริหารบุคลากรและวิทยากรภายในของธนาคารกรุงไทย (ฝ่ายสถาบันพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร) ให้ข้อเสนอว่า รูปแบบของการพัฒนาวิทยากรต้นแบบธรรมะโอดีโดยพุทธสันติวิธี
ควรมีรูปแบบการสร้างวิทยากรเพ่ือออกไปพัฒนาบุคลากร โดยการคัดจากบุคคลที่มีทัศนคติที่ดีหรือ
บุคคลที่มีความรู้ความช านาญในเรื่องนั้น เรียนรู้การเป็นวิทยากร มีการฝึกสอนจริง  ควรมีวิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆมาสอนวิทยากรต้นแบบ ด้วยการลงมือสอนฝึกสอนเพ่ือสร้างความมั่นใจ   
ควรใช้วิธีการฝึกสอนผ่านประสบการณ์ตรง สร้างรูปแบบจากนามธรรมเป็นรูปธรรมผ่านการเรียนรู้
เป็นกิจกรรมด้วยการปฏิบัติจริงด้วยกลุ่ม จะท าให้เกิดการเชื่อมโยง๘๑    

๗) ผู้บริหารและบุคลากร บริษัทออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด ฝ่าย
ฝึกอบรมและพัฒนา จังหวัดระยอง ให้ข้อเสนอว่า รูปแบบของการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพ
โดยพุทธสันติวิธีควรมีการพัฒนากายของวิทยากรถือว่าเป็นการพัฒนาด้านบุคลิกภาพเพ่ือให้เกิดความ
น่าเชื่อถือ ควรมีการแสดงออก ค าพูดที่ดี มีทักษะในการถ่ายทอดบูรณาการค าสอนให้เป็นค าสอนที่มี
ความง่ายๆ ควรมีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ มีทักษะในการประเมิน
ผู้เรียน สาเหตุที่เราเลือกวิทยากรธรรมะโอดีในการพัฒนาบุคลากรเพราะเราเห็นการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม เราควรมีหลักสูตรในการพัฒนาอย่างเข้มข้นมีการติดตามผลของ
วิทยากรต้นแบบ ต้องให้วิทยากรต้นแบบติดตามการเรียนรู้สังเกตการณ์ธรรมะโอดีก่อนลงมือปฏิบัติ 
                                                           

๗๙สัมภาษณ์ ผู้บริหาร หมอ พยาบาลและบุคลากรโรงพยาบาลขลุง จังหวัดจันทบุรี , รูปแบบการ

พัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี,  สัมภาษณ์ วันที่  ๑๖ มกราคม  ๒๕๖๑. 
๘๐สัมภาษณ์ ผู้บริหารและบุคลากร บริษัทพานาโชนิค (ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และฝึกอบรม) 

จังหวัดสมุทรปราการ, รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี,  สัมภาษณ์ วันที่  ๑๗ 
มกราคม  ๒๕๖๑. 

๘๑สัมภาษณ์ ผู้บริหารบุคลากรและวิทยากรภายในของธนาคารกรุงไทย (ฝ่ายสถาบันพัฒนาศักยภาพ

บุคลากร), รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธ,ี  สัมภาษณ์ วันที่  ๑  สิงหาคม  ๒๕๖๑. 



 

๔๖๓ 

 

แล้วทดลองสอนจริงแต่ต้องมีระบบพี่เลี้ยงคอยดูและแนะน า พระสงฆ์เป็นผู้มีความรู้แต่อาจขาดทักษะ
ในการสื่อสารให้เกิดความเข้าใจ ขีดความสามารถของวิทยากรต้นแบบควรมีทักษะการสื่อสาร        
ใช้วิธีการระดมสมองหรือการแบ่งปัน ผู้ เข้าอบรมสรุปกันเอง  วิทยากรเข้าใจในความเป็นพหุ
วัฒนธรรม๘๒ 

๘) ผู้บริหารและบุคลากรส านักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ให้ข้อเสนอว่า รูปแบบของการพัฒนาวิทยากร
ต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธีต้องมีการพัฒนาให้เป็นนักฟังที่ดี ศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ ยอมรับ
ค าวิจารณ์ เป็นตัวของตัวเอง และฝึกปฏิบัติจริงในการเป็นวิทยากร๘๓ 

๙) ผู้บริหารและบุคลากรส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
ให้ข้อเสนอว่า รูปแบบของการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธีต้องเริ่มจากการ
คัดเลือกวิทยากรต้นแบบที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้  มีวัตถุประสงค์การ
พัฒนาที่ชัดเจน มีกระบวนการฝึกอบรมในลักษณะเดียวกัน มีการฝึกทักษะการสื่อสารฝึกใช้การสื่อที่
เหมาะกับเนื้อหา และมีการประเมินผลในการพัฒนา๘๔   

๑๐) ผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 
ให้ข้อเสนอว่า รูปแบบของการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธีต้องเรียนรู้ผ่าน
กิจกรรม สามารถออกแบบกิจกรรมที่จะสอนได้ เรียนรู้ผ่านการถอดบทเรียน สร้างองค์ความรู้ใหม่จาก
ผู้เรียน รูปแบบที่เหมาะสมจะต้องพัฒนาตนเอง ประเมินตนเองและดูความก้าวหน้าของตนเองตาม
แนวทางของPDCA๘๕ 

๑๑) พระครูภาวนาสารบัณฑิต ดร. ผู้อ านวยการส่วนธรรมนิเทศ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการเป็นพระวิทยากรฝึกอบรม ให้ข้อเสนอว่า รูปแบบ
ของการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธีต้องยึดรูปแบบของวิปัสสนากรรมฐาน 
วิทยากรต้นแบบสามารถน าและสอนการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานได้เพราะเป็นวิทยากรต้นแบบพุทธ

                                                           
๘๒สัมภาษณ์ ผู้บริหารและบุคลากร บริษัทออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด ฝ่ายฝึกอบรมและ

พัฒนา จังหวัดระยอง, รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี,  สัมภาษณ์ วันที่  ๑๖  
กรกฏาคม  ๒๕๖๑. 

๘๓สัมภาษณ ์ผู้บริหารและบุคลากรส านักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ , รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี ,  
สัมภาษณ์ วันที่  ๘  สิงหาคม  ๒๕๖๑. 

๘๔สัมภาษณ์ ผู้บริหารและบุคลากรส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ, รูปแบบ

การพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี,  สัมภาษณ์ วันที่  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๖๑. 
๘๕สัมภาษณ์ ผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว, รูปแบบ

การพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี,  สัมภาษณ์ วนัท่ี  ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๖๑. 



 

๔๖๔ 

 

สันติวิธี วิทยากรต้องพัฒนาไปสู่ความสงบจากภายใน วิทยากรต้องเข้าใจในเรื่องของการเจริญสติ 
รูปแบบกิจกรรมต้องน าไปสู่ความสงบความสามัคคีและน าไปสู่สันติภายใน วิทยากรต้องสร้างรูปแบบ
เพ่ือไปสู่ความความสงบ ความสุข ความส าเร็จ ต้องสร้างความหลากหลายในรูปแบบ มีรูปแบบในการ
รักเพ่ือนมนุษย์๘๖ 

๑๒) พระมหาธนเดช  ธมฺมปญฺโญ พระวิทยากรกระบวนการค่ายใต้ร่มพุทธธรรม 
พระวิทยากรผู้เชี่ยวชาญกระบวนการกลุ่มด้านการฝึกอบรม ให้ข้อเสนอว่า รูปแบบของการพัฒนา
วิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธีต้องค านึงถึงอัตลักษณ์เดิมภูมิเดิมยึดพ้ืนฐานขององค์กรที่
เราไป เราต้องรู้พ้ืนฐานขององค์กรนั้น วิทยากรต้องสร้างเครื่องมือที่หลากหลาย สิ่งที่เราศึกษาในคู่มือ
อาจจะใช้ไม่ได้เลยแต่สิ่งที่เขาต้องการคือการสวดมนต์ภาวนา แต่บางที่จะพาสวดมนต์ภาวนาไม่ได้ต้อง
มี “กิจกรรมพอกกิเลส” ก่อนเพื่อให้เกิดความชอบ พัฒนาให้เห็นความส าคัญ พัฒนาให้เห็นข้อมูลองค์
รวม  รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบต้องค านึงถึงความหลากหลาย รูปแบบการพัฒนามีการปรับ
ตามสถานการณ์ กลุ่มคน เราต้องบริหารกิจกรรมให้เกิดการสอดคล้อง วิทยากรต้องฟังข้อมูลด้วยการ
ส ารวจก่อน ควรมีรูปแบบเป็นแกนกลางตามศีล สมาธิ ปัญญา ค่อยปรับตามสถานการณ์ วิทยากร
ต้นแบบต้องค านึงถึงความเป็นมนุษย์ถึงแม้จะมีความหลากหลายทางศาสนา นึกถึงความเป็นมนุษย์ 
ถ้าวิทยากรได้หลักการนี้ถือว่าเป็นวิทยากรพุทธสันติวิธี มองผู้อ่ืนเหมือนกันกับตน วิทยากรควรหา
ต้นแบบของตนเองให้เจอว่า ใครเป็นต้นแบบแรกของการเป็นวิทยากรต้นแบบของเรา พัฒนาจาก
แบบฝึกหัดครั้งแรก๘๗ 

๑๓) รศ.ดร.ภักดี  โพธิ์สิงห์ อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 
นักวิชาการด้านการพัฒนาการฝึกอบรม ให้ข้อเสนอว่า รูปแบบของการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ
สันติภาพโดยพุทธสันติวิธีต้องแบ่งออกเป็นรูปแบบเชิงปริมาณและรูปแบบเชิงคุณภาพ ต้องสร้าง
กระบวนการเรียนรู้และน าไปสู่การปฏิบัติ รูปแบบจะต้องมีการพัฒนาทดลองก่อนจะน ามาพัฒนา
วิทยากรต้นแบบ จนผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญรับรองรูปแบบ รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ
ควรได้รับการฝึกอบรมจากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญทางธรรมและทางโลก วิทยากรต้องผ่าน

                                                           
๘๖สัมภาษณ์ พระครูภาวนาสารบัณฑิต ดร. ผู้อ านวยการส่วนธรรมนิเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย ผู้เช่ียวชาญด้านการเป็นพระวิทยากรฝึกอบรม, รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดย
พุทธสันติวิธ,ี  สัมภาษณ์ วันที่  ๘  สิงหาคม  ๒๕๖๑. 

๘๗สัมภาษณ์ พระมหาธนเดช  ธมฺมปญฺโญ พระวิทยากรกระบวนการค่ายใต้ร่มพุทธธรรม พระวิทยากร
ผู้เช่ียวชาญกระบวนการกลุ่มด้านการฝึกอบรม, รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี,  
สัมภาษณ์ วันที่  ๒๖ มกราคม  ๒๕๖๑. 



 

๔๖๕ 

 

กระบวนการของการทดสอบว่าควรได้รับเป็นวิทยากรต้นแบบได้หรือไม่ อย่างไร สิ่งที่วิทยากรต้นแบบ
ควรรู้คืออะไร วิทยากรต้องเข้าใจในค าว่าพุทธสันติวิธีอย่างชัดเจน สามารถใช้เครื่องมือพุทธสันติวิธี๘๘ 

๑๔) อาจารย์มงคล สามารถ วิทยากรกระบวนการกลุ่มวิทยากรอารมณ์ดี  วิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญกระบวนการด้านการฝึกอบรม ให้ข้อเสนอว่า รูปแบบของการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ
สันติภาพโดยพุทธสันติวิธีควรมีการสร ้างรูปแบบผ่านกระบวนการกิจกรรม เกม ทักษะการเรียนรู้ 
ความคิดสร้างสรรค์ การคิดบวก มีความศรัทธาเป็นวิทยากร มีความเชื่อมั่นเป็นวิทยากร ควรพัฒนา
ด้านกิจกรรม ด้านความคิดด้านทักษะ ด้านความคิดสร้างสรรค์ ด้านสร้างสันติสุขในองค์กรและ
สังคม๘๙ 

๑๕) พระมหาวิชาญ สุวิชาโน ผู้อ านวยการส่วนวางแผนและการพัฒนาฝึกอบรม 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและพัฒนาวิทยากร
ต้นแบบ ให้ข้อเสนอว่า รูปแบบของการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธีถือว่าเป็น
วิทยากรที่เป็นแกนน า วิทยากรธรรมะโอดีหรือวิทยากรพัฒนาองค์กรถือว่ามีลักษณะพิเศษ วิทยากร
ต้นแบบต้องเรียนของผู้ใหญ่ ซึ่งจะมีความแตกต่างจากเด็ก แต่จะเป็นพนักงานบุคลากรในบริษัท 
โรงเรียน โรงพยาบาล วิทยากรต้นแบบต้องรู้ทฤษฏีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ เป็นกระบวนการที่พระ
วิทยากรต้นแบบควรมีความรู้ การจัดการเรียนผู้ใหญ่จะมีความแตกต่างจากเด็ก วิทยากรต้นแบบต้อง
ทักษะการพูดในที่ชุมชน ทักษะการโน้มน้าวใจ ทักษะการพูดเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจ ทักษะการพูด
จากสิ่งที่ยากให้ง่าย ทักษะการพูดจากสิ่งที่มีในธรรมชาติ องค์กรมิใช่องค์กรใดองค์กรหนึ่งเท่านั้นมี
ความหลากหลายทางบริบท เช่น องค์กรสาธารณสุข องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น องค์กรภาครัฐและ
เอกชน องค์กรบริษัท เนื้อหาต้องมีการปรับเปลี่ยนตามบริบทให้เหมาะสมกับกลุ่มคนในองค์กรนั้นๆ 
ในกรณีกลุ่มสาวโรงงานควรใช้วิธีการถ่ายทอดอย่างไร กลุ่มงานออฟฟิคควรใช้วิธีการถ่ายทอดอย่างไร 
กลุ่มผู้บริหารผู้น าฟิคควรใช้วิธีการถ่ายทอดอย่างไร เราไม่สามารถฝึกอบรมให้เป็นได้ภายใน ๕ วัน 
ต้องมีการศึกษาดูงาน วิทยากรต้นแบบต้องเข้าใจเนื้อหาของงาน ถ้าพูดกับครูวิทยากรต้นแบบต้องพูด
เรื่องการศึกษา   

วิทยากรต้นแบบต้องฝึกเป็นนักกระบวนการมิใช่นักบรรยายหรือจะมุ่งทอล์คโชว์ก็ไม่
เหมาะเพราะถ้าอบรมผู้บริหารเราควรมีเนื้อหาเพ่ือก้าวไปสู่การท างานที่สูงขึ้น เช่น สถานที่ฝึกอบรม

                                                           
๘๘สัมภาษณ์ รศ.ดร.ภักดี  โพธิ์สิงห์ อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม นักวิชาการด้าน

การพัฒนาการฝึกอบรม, รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี,  สัมภาษณ์ วันที่  ๑๘ 
กรกฏาคม  ๒๕๖๑. 

๘๙สัมภาษณ์ อาจารย์มงคล สามารถ วิทยากรกระบวนการกลุ่มวิทยากรอารมณ์ดี  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
กระบวนการด้านการฝึกอบรม, รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี,  สัมภาษณ์ วันที่  
๑๔ กรกฏาคม  ๒๕๖๑. 



 

๔๖๖ 

 

หนองจอก และสถาบันพัฒนาผู้บริหารวัดไร่ขิง การพัฒนาวิทยากรต้นแบบจึงเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มาก 
การเรียนรู้จึงมี ๔ อย่างคือ ๑) การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ ๒) เทคนิคการฝึกอบรมเพ่ือการบูรณาการเข้ากับ
ศาสตร์สมัยใหม่ เป็นการผสมผสาน ๓) การแก้ไขตามสถานการณ์หรือสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
๔) เทคนิคการให้ค าปรึกษาหรือการโค้ชชิ่ง วิทยากรต้นแบบต้องสามารถให้ค าปรึกษาได้จึงต้องฝึก
พัฒนาการให้ค าปรึกษา ถือว่าเป็นหลักสูตรประจ าคอร์ดของการฝึก จากนั้นเป็นวิธีการฝึกพัฒนาสิ่งที่
ต้องตระหนักคืออบรม ๓ วัน ๕ วัน ๗ วัน อย่าคิดว่าเป็นวิทยากรได้แค่มารู้จักพ้ืนฐานการเป็นวิทยากร
มาสร้างเครือข่ายการท างาน ขึ้นทะเบียนเพ่ือน าไปดูงาน วิทยากรสอนเด็กใช้เวลา ๖ เดือน วิทยากร
สอนผู้ใหญ่ใช้เวลา ๑ ปี ที่เราท าการฝึกอบรมในทุกวันนี้เพราะประสบการณ์ การฝึกอบรมวิทยากร
ต้องจัดระดับว่าแต่ละรูปมีความเชี่ยวชาญในองค์กรใดเช่น ถนัดโรงพยาบาล ถนัดโรงเรียน วิทยากร
ต้องทราบบริบทขององค์กรนั้นๆ ให้เกิดความช านาญ ซึ่งในประเทศนี้ผู้เป็นวิทยากรต้นแบบในการ
ฝึกอบรมธรรมะโอดีถือว่าน้อยมาก ทอล์คโชว์ถือว่ายังไม่ใช่การพัฒนาองค์กร วิทยากรต้นแบบต้อง
สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้  วิทยากรต้องใช้สื่อให้เหมาะสมกับกลุ่ ม เกม กิจกรรม เพลง           
สื่อประประกอบการสอน การละลายพฤติกรรม สรุปว่าเครื่องมือในการพัฒนาวิทยากรต้นแบบในการ
พัฒนาองค์กร คือ ๑) ต้องเข้าใจการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ ๒) มีเทคนิคในการจัดการมีความรู้ด้านจิตวิทยา 
๓)องค์ความรู้ของศาสตร์ต่างๆ ที่เชื่อมโยงกับองค์กรที่เข้าไปอบรม ๔) ทักษะการตอบค าถามการ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้า ๕) การสร้างหลักสูตรให้เหมาะสมกับกลุ่มที่ไปท ากิจกรรม  เราพัฒนาวิทยากร
ต้นแบบจ านวน ๖๐ รูป แต่พระสงฆ์ที่สามารถเป็นวิทยากรต้นแบบได้อาจจะ ๑๐-๑๕ รูป เราควรมี
การจัดกลุ่มวิทยากรด้วยแบบสอบถามว่าแต่รูปมีความถนัดด้านใด เช่น การศึกษา บริษัท โรงพยาบาล 
กลุ่มบริหารส่วนท้องถิ่น รวมถึงภูมิหลังในการจบเอกสาขาใด มาประกอบกัน การพัฒนาวิทยากร
ต้นแบบจึงต้องระวังเวลาลงไปท าจริงอย่าสนุกเกิน อย่าเครียดเกิน อย่าปฏิบัติเกิน เรียกว่ามีความ
สุดโต่ง  ดังนั้น ๕ วันที่เราอบรมถ่ายทอดให้ทุกวิชาแล้ววัดก่อนหรือหลังการฝึกอบรม ส่วนใครจะ
ท างานค่อยมาคุยกันใหม่ ในการฝึกอบรม ๕ วันเราต้องสร้างแรงบันดาลใจ สร้างความสนใจ สร้าง
ฉันทะขึ้นทะเบียนเป็นวิทยากรธรรมโอดี เราค่อยใช้คนให้เหมาะกับงาน เราค่อยฝึกประสบการณ์
ภาคสนาม วิธีประสบการณ์ในการฝึกอบรมคือไปศึกษาดูงาน หรือให้วิทยากรไปลองภาคสนามจาก
สถานที่จริงแล้วเราท าการประเมินผล เริ่มต้นช่วงเช้าเราท าให้ดูเป็นแบบอย่างแล้ววิทยากรให้วิทยากร
ออกแบบกิจกรรมเพ่ือจะลงมือท าจริง  หรือ ให้วิทยากรที่ท าเก่ียวกับธรรมะพัฒนาวิทยากรมาสาธิตซึ่ง
เป็นการพัฒนาแบบส าเร็จรูปเพ่ือให้พระวิทยากรได้ศึกษา เป็นการให้ประสบการณ์ใน ๕ วัน หรือ
ศึกษาดูงานด้วยการไปองค์กรหรือบริษัทไปฟังบริบทของบริษัทว่าเขามีปัญหาอะไร มีความต้องการ
อะไร โจทย์ในการพัฒนาคืออะไร แล้วกลับมาระดมสมองว่า ถ้าท่านได้รับโจทย์ไปสอนองค์กรแห่งนี้
ท่านจะสอนอย่างไรเป็นธรรมะพัฒนาองค์กร ต้องสามารถออกรูปแบบและกิจกรรมการสอนได้เมื่อ
เห็นปัญหาขององค์กร 



 

๔๖๗ 

 

การรับสมัครต้องมีคุณสมบัติ ความรู้ ประสบการณ์ที่ชัดเจนเป็นการคัดในเบื้องต้น      
ถ้าจ านวนมากให้เราสัมภาษณ์เพ่ือดูบุคลิกภาพหรือวิธีการคิดสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ซึ่งความจริงเรา
อบรมก่อนเป็นการคัดกรองที่ดีที่สุด ให้เข้ามาอบรมเราค่อยคัดกรอง อบรมเสร็จใครจะมาท างานกับ
เราเปิดรับสมัครแต่ต้องมีกติกา เช่น ไม่หวังผลตอบแทน พรรษาจะมากน้อยต้องเรียนรู้ตามรุ่นพ่ี       
มีความมุ่งมั่นพัฒนาตน การอบรมมี ๒ คือ การฝึกอบรมให้เป็นความรู้สาธารณะ และอบรมเพ่ือจะ
เป็นวิทยากรต้นแบบ ท างานด้วยต้องพาไปศึกษาดูงานเรียนรู้ เป็นการฝึกอบรมแล้วมีงานท า
ต่อเนื่อง๙๐  

๑๖) พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ดร. ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาวิทยากร  วิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและพัฒนาวิทยากรกระบวนธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงาม ให้ข้อเสนอว่า รูปแบบ
ของการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธีต้องเริ่มต้นด้วยจาก ๒ ด้านในการพัฒนาคือ 
“พัฒนาด้านอุดมการณ์และพัฒนาการสร้างเครือข่าย” วิทยากรต้นแบบต้องพัฒนาจากใจรักในการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา เราต้องสร้างอุดมการณ์ให้พระวิทยากรต้นแบบ เพราะความมีอุดมการณ์
จะต้องเริ่มต้นจากการเสียสละทั้งเวลาเรียนและทุนส่วนตัว พระรุ่นใหม่ต้องเริ่มต้นจากอุดมการณ์โดย
อาศัยพระสงฆ์รุ่นเก่าเป็นต้นแบบในการเผยแผ่ เราต้องสามารถสร้างกลุ่มของพระวิทยากร เพราะเรา
ท างานคนเดียวเราไปได้เร็วจริง แต่การท างานเป็นกลุ่มเราไปได้ไกลกว่าจึงมีการสร้างเครือข่าย
วิทยากรกระบวนธรรม เราจึงน าพระสงฆ์จากทั่วประเทศมาเรียนรู้ร่วมกันท าให้เกิดการสร้างเครือข่าย 
ท าให้เกิดการช่วยเหลือกันในมิติต่างๆ ความเป็นเครือข่ายของวิทยากรจะเป็นการช่วยเหลือกัน เพราะ
จากการอบรมจ านวน ๑๒ วัน ด้วยการรู้จักกันในภายใต้การแก้ปัญหาร่วมกัน และน าพระวิทยากรไป
ศึกษาสังเวชนียสถาน ณ ประเทศอินเดีย เพ่ือสร้างอุดมการณ์ให้กับพระวิทยากรต้นแบบในการท างาน
เพ่ือพระพุทธศาสนา พลังเครือข่ายของวิทยากรจึงต้องเริ่มต้นจากการลดตัวตน ท าอะไรเหมือนกัน 
เรียนรู้ร่วมกัน   

เราต้องให้พระวิทยากรต้นแบบมีประสบการณ์กับการท ากิจกรรมกับผู้ใหญ่ ให้มากขึ้น  
วิทยากรต้นแบบในการสร้างสันติภาพเราต้องหาวิทยากรที่มีอุดมการณ์ ซึ่งไม่ต้องมีความรู้มากแต่
ขอให้มีใจรักในการเป็นวิทยากรต้นแบบ  เวลาเราคัดเลือกวิทยากรเราต้องคัดจากใจของวิทยากร    
ซึ่งช่วงที่มาสมัครเชื่อว่าทุกรูปมีใจ หลังจากนั้นเราใส่กระบวนการให้วิทยากรต้นแบบ เป็นวิทยากร
ต้นแบบต้องมีความเสียสละ แล้วน าพาวิทยากรไปดูบุคคลที่มี อุดมการณ์และความเสียสละ         
ส่วนกระบวนการในการสร้างเครือข่ายเริ่มจากการท างานกลุ่มด้วยให้กลุ่มหาวิธีการถ่ายทอดธรรมะ
แล้วมาน าเสนอ แต่ต้องสามารถบอกได้ว่าใครท าหน้าที่อะไร เป็นการเรียนรู้การสร้างเครือข่ายด้ วย
                                                           

๙๐สัมภาษณ์ พระมหาวิชาญ สุวิชาโน ผู้อ านวยการส่วนวางแผนการพัฒนาฝึกอบรม มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและพัฒนาวิทยากรต้นแบบ, รูปแบบการพัฒนาวิทยากร
ต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธ,ี  สัมภาษณ์ วันที่  ๑๘ สิงหาคม  ๒๕๖๑. 



 

๔๖๘ 

 

กลุ่ม เมื่อเจอปัญหาเขาจะแก้ปัญหาอย่างไร  จึงสรุปว่ารูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบต้องเริ่มต้น
จากอุดมการณ์ของวิทยากรต้นแบบและการสร้างเครือข่ายในการท างานร่วมกัน๙๑     

๑๗) พระมหานพดล ธมฺมานนฺโท พระวิทยากรส านักงานครูพระสอนศีลธรรม 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและรูปแบบการสอน
แบบ Active Learning การสอนในศตวรรษที่๒๑ ให้ข้อเสนอว่า รูปแบบของการพัฒนาวิทยากร
ต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธีเริ่มจากการตั้งค าถามว่า “เราจะพัฒนาพระสงฆ์ให้เป็นวิทยากร
ต้นแบบได้อย่างไร” จากประสบการณ์การท างานการจะพัฒนาวิทยากรต้นแบบเราต้องมีการส ารวจ
ความต้องการ ความจ าเป็น สภาพปัจจุบันของพระสงฆ์ ปัญหาต่างๆในการเผยแผ่ธรรม มุมมองของ
พระวิทยากรต้นแบบเป็นอย่างไรในแต่ละภูมิภาคต้องศึกษาสภาพปัญหา หรือพระวิทยากรต้นแบบ
ควรเป็นอย่างไร เมื่อเราได้สภาพปัญหาความต้องการแล้วน ามาสังเคราะห์ ประเด็นส าคัญพระ
วิทยากรที่จะเป็นต้นแบบ(Master training) จะต้องมีคุณลักษณะอย่างไร คุณลักษณะแบ่งออกเป็น  
๒ อย่าง คือ ๑)ด้านกายภาพ ประกอบด้วย อายุ พรรษา ประสบการณ์ การศึกษา คุณวุฒิ กว่าเราจะ
มาถึงจุดตรงนี้ต้องหล่อหลอมจากประสบการณ์มากมาย ต้อง้องมีประสบการณ์ในการเป็นวิทยากรถือ
ว่าเป็นคุณสมบัติเบื้องต้น ต้องมีความเก่งความเชี่ยวชาญ  ๒)ด้านจิตตภาพ ประกอบด้วย บุคลิกภาพ
ภายใน อารมณ์ มีจรณะความประพฤติ วิทยากรต้นแบบต้องไม่ดูเฉพาะความเก่งอย่างเดียวแต่ต้องดู
ภายในจิตใจ เราจึงต้องพัฒนาควบคู่ทั้งกความเก่งสามารถออกแบบกิจกรรมและพัฒนาด้านจรณะ  
ถ้าเราคัดคุณลักษณะของวิทยากรต้นแบบไม่ดีพอต่อให้กระบวนการเรามันดีแต่คุณลักษณะหรือที่มา
ของต้นแบบไม่ดี เวลาให้กระบวนการวิธีการ อาจจะสะดุดถือว่าเป็นตัวแปรแทรกเข้ามาในการ
ฝึกอบรม อย่างน้อยพระที่มาเป็นวิทยากรต้นแบบต้องมาด้วยใจมีศรัทธา โดยคุณสมบัติของวิทยากร
ต้นแบบมีสมรรถภาพ (เก่ง)คุณภาพ (ดี) และสุขภาพ (ทางด้านร่างกายและจิตใจ) วิทยากรต้องดูแล
สุขภาพกายและจิตใจของตนเอง โดยเป็นวิทยากรที่มีความเก่ง ประพฤติดีและมีความสุข ความสุข
ส่งผลถึงผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

สามส่วนคือ “ศึกษาปัญหา ก าหนดคุณสมบัติวิทยากรต้นแบบ และพัฒนาหลักสูตร” 
ส่วนในด้านของคุณสมบัติของการเป็นวิทยากรต้นแบบตามแนวทางของพระพุทธเจ้า ประกอบด้วย  
๑) “วิชา” ความรู้ความสามารถมีความรู้ทางหลักธรรมต้องตกผลึก วิทยากรต้องสามารถออกแบบ
กิจกรรมได้ มีความรู้ทางศาสตร์สมัยใหม่  ๒) “จรณะ” ความประพฤติที่ดีงาม  ๓) “ประสบการณ์” 
ในการเป็นวิทยากร ๔) “อายุ” ของวิทยากร  ๕) “มีความฉันทะ”กระหายอยากจะเป็นวิทยากร อยาก
เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงทางด้านการสอนในองค์กร คัดเลือกพระสงฆ์ที่มีใจรักในการเป็นวิทยากร 
                                                           

๙๑สัมภาษณ์ พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ดร. ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาวิทยากร  วิทยากรผู้เช่ียวชาญ
ด้านหลักสูตรและพัฒนาวิทยากรกระบวนธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงาม, รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดย
พุทธสันติวิธ,ี  สัมภาษณ์ วันที่  ๑๘  สิงหาคม  ๒๕๖๑. 



 

๔๖๙ 

 

การกระหายใฝ่เรียนรู้ถือว่ามีความส าคัญมาก เต็มใจอยากพัฒนาตนเอง ๖) “ทักษะ” ในการเป็น
วิทยากรแต่เราสามารถฝึกได้  ในการคัดเลือกวิทยากรของครูพระสอนศีลธรรมแกนน าใช้หลัก         
๓ ประการ คือ ๑) ส่งใบสมัครตามรายละเอียดที่ให้กรอก ๒) เขียนเรียงความหมาย ๑ หน้ากระดาษ 
หัวข้อเรื่อง พระสอนศีลธรรมผู้น าการเปลี่ยนแปลง ๓) สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ต้องการรู้เรื่องของ
ฉันทะ และทักษะในการตอบค าถาม ทักษะการสื่อสาร ทักษะการคิดวิเคราะห์ มีการฟังด้วยหัวใจ 
สามารถตั้งค าถามเป็น สามารถวิเคราะห์ได้ เพราะจะส่งผลต่อการออกแบบกิจกรรมเป็น เราจึงควรมี
การสัมภาษณ์จะใช้ทางโทรศัพท์หรือสัมภาษณ์แบบเห็นหน้าตา เพราะจะส่งผลต่อกระบวนการ
ฝึกอบรม สรุปสัมภาษณ์ดีกว่าไม่สัมภาษณ์ ผลออกมาจะแตกต่างกัน การเลือกกลุ่มเป้าหมายจึงส าคัญ 
จึงขอเสนอให้ใช้วิทยากรแกนน าของครูพระสอนศีลธรรมเรามีอยู่ ๒๐๐ รูป จากทั่วประเทศ เพราะ
พระเหล่านี้เป็นทั้งวิทยากรและพระสอนศีลธรรม ถ้าเราคัดคนมาท างานไม่เหมาะกับงานจะเกิดอะไร 
วิทยากรต้นแบบจึงต้องมีการคัดเลือก ในการเลือกกลุ่มเป้าหมายมีการแบ่งแบบเฉพาะเจาะจงหรือ
แบบแบ่งชั้น ต้องสามารถให้ค าตอบว่าท าไมถึงเลือกกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเจาะจง 

รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบต้องสร้างหลักสูตรที่จะน าไปใช้ในการพัฒนาวิทยากร
ต้นแบบ วิทยากรต้นแบบควรเป็นFa ผู้อ านวยการให้ออกแบบกิจกรรม เป็นนักโค้ชชิ่ง ค าถามคือ
รูปแบบของการจะน าไปสู่กระบวนการเป็นFa คืออะไร รูปแบบของหลักสูตรหรือเทคนิครูปแบบที่เป็น
เชิงปฏิบัติการ ๙๐ เปอร์เซ็นต์ ใช้กระบวนการของจิตตปัญญาหรือAL วิทยากรต้นแบบธรรมะดีควรมี
ความหลากหลาย ซึ่งตอนนี้ก าลังได้รับความสนใจมากคือจิตตปัญญา หรือ เป็นการเปลี่ยนแปลงลึกซึ้ง
จากภายใน สอนมาจากภายในหรือระเบิดจากภายใน จะเห็นว่าถ้าเราคัดเลือกพระสงฆ์ที่ขาด
คุณสมบัติหรือกลุ่มเป้าหมายไม่ดี จะต่อให้หลักสูตรดีอย่างไรก็ยากจะพัฒนา ผมยอมรับว่าหลักสูตร
ธรรมะโอดีนั้นดีมาก แต่เราต้องคัดพระสงฆ์ที่มีคุณสมบัติจะมาเป็นวิทยากรต้นแบบจึงท าให้เกิด
ประสิทธิผล จึงให้ความส าคัญในด้านคุณสมบัติของวิทยากร  ในการพัฒนาองค์กรควรใช้การเรียนรู้
แบบAL เป็นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงมีความเหมาะสมกับผู้ใหญ่ ซึ่งปัญหาของคนในองค์กร
เกี่ยวข้องกับอารมณ์เครียดกับงานเครียดกับคน เราจึงต้องใช้กระบวนการจากภายในสู่ภายนอก ใน
หลักสูตรควรมีการออกแบบกิจกรรมแบบจิตตปัญญา พระวิทยากรต้นแบบสามารถออกแบบกิจกรรม
จิตตปัญญาหรือออกแบบกิจกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งจากภายในได้  อบรมวิทยากร
ต้นแบบเสร็จเราสามารถวัดได้ว่าพระวิทยากรสามารถออกแบบกิจกรรม เครื่องมือในการวัดคุณภาพ
คือการออกกิจกรรมของพระวิทยากรต้นแบบ เป็นการประเมินผลเชิงคุณภาพ “พระวิทยากรต้นแบบ
สามารถออกกิจกรรม หรือ วิทยากรต้นแบบสามารถออกแบบกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างสันติภาพเพ่ือให้
ลดความขัดแย้งภายในตนเองคนในครอบครัวคนในองค์กรด้วยกระบวนการของพุทธสันติวิธี”  การ
ออกแบบกิจกรรมมีความจ าเป็นมาก สิ่งที่จะติดตัวพระวิทยากรต้นแบบคือ เครื่องมือหรือนวัตกรรมใน
การออกแบบกิจกรรมการสอนให้เหมาะสมกับองค์กรด้วยพุทธสันติวิธีในการแก้ปัญหาความขัดแย้งใน



 

๔๗๐ 

 

องค์กร วิทยากต้นแบบควรได้เครื่องมือจากเราผ่านกระบวนการคิดสร้างสรรค์เป็นการต่อยอดพัฒนา  
กิจกรรม อันประกอบด้วย “ชื่อกิจกรรม  ขั้นน า  ขั้นกิจรรม  ขั้นกระบวนการ ขั้นสะท้อน ขั้นสรุป” 
ถือว่าเป็นกระบวนการ เวลาทราบว่าองค์กรมีปัญหามีความขัดแย้งเราต้องมาออกแบบกิจกรรมเพ่ือ
ตอบโจทย์ตอบวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมด้วยการมี ๓ ฐาน คือ ฐานกาย ฐานใจ และฐานคิด เราไป
แก้ปัญหาความขัดแย้งในองค์กรเราต้องใช้พุทธสันติวิธีด้วยการเน้นการพัฒนาไปที่ฐานใจกับฐานคิด 
ฐานกายคือเล่นสัมผัสสัมพันธ์ ฐานใจหลอมรวม ฐานคิดสร้างการคิดร่วมกัน ต้องให้เปลี่ยนจากภายใน  
เราให้วิธีการในการท าอาหารกับพระวิทยากรต้นแบบ ส่วนเครื่องปรุงวิทยากรต้นแบบต้องไปหาเองให้
ถูกปากคนทานในบริบทนั้นๆ หน้าที่ของเราคือให้วิธีการให้การปรุงอาหาร วิทยากรต้นแบบจึงต้อง
เข้าใจในเครื่องมือของพุทธสันติวิธี เราต้องให้พระวิทยากรต้นแบบทราบถึงคุณลักษณะหรือประเภท
ของความขัดแย้งในองค์กรควรมีการสังเคราะห์เพ่ือน ามาออกแบบกิจกรรมเป็นตัววัตถุประสงค์ในการ
พัฒนา เวลาเราสร้างหลักสูตรเราเอาธรรมะเป็นตัวตั้ง เช่น เมตตา แก่นของเมตตาคืออะไร เราต้อง
สกัดออกมาว่าเมตตาคือความเห็นอกเห็นใจ โดยมีกรอบ ๓ ประการ คือ “ความรู้ ทักษะ คุณค่า” 
แล้วมาออกแบบกิจกรรมให้เห็นการมีเมตตาหรือการขาดเมตตาต่อกัน แล้วมีการประเมินผลเชิง
คุณภาพอย่าเน้นการประเมินเชิงปริมาณ 

รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี พระวิทยากรต้นแบบถือว่า
เป็นพระเอก “เป้าหมายสูงสุดต้องมีการเปลี่ยนแปลงตนเองแล้วน าเปลี่ยนคนในองค์กรโดยพุทธสันติ
วิธี” ซึ่งพระวิทยากรต้นแบบต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพราะมาด้วยฉันทะอยากจะพัฒนาตนเอง หาวิธี
กระบวนการพัฒนาตนเอง หาวิธีการเรียนรู้ หาวิธีการติดตามวิทยากรที่เก่งๆ สืบเสาะแสวงหาทุก
อย่าง เป็นการเปลี่ยนแปลงจากภายในของวิทยากรเองแล้ววิทยากรจะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงคนใน
องค์กร สุดท้ายวิทยากรเหล่านั้นจะเป็นวิทยากรต้นแบบแห่งการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีคาดหวังในดุษฏี
นิพนธ์เล่มนี้มาก เพราะยังไม่มีใครท าพุทธสันติวิธีถือว่าเป็นนวัตกรรมแต่ถ้าเผยแผ่พระพุทธศาสนามี
มาก เราก าลังสร้างวิทยากรต้นแบบผู้น าการเปลี่ยนแปลงคนในองค์กร มิใช่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
องค์กรแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงภายในคนในองค์กร ผู้ที่จะเป็นวิทยากรต้นแบบต้องมีความกระหายมี
ฉันทะในการจะพัฒนาเป็นวิทยากรต้นแบบ “เราต้องการพระสงฆ์ที่สิโรราบในการพัฒนาตนเอง” 
ยอมพัฒนาตนเอง ยอมเปิดโอกาสให้ตนเองเป็นผู้ไม่รู้บ้าง ยอมเปิดโอกาสให้ตนเองที่จะเรียนรู้กับครู
อาจารย์คนอื่น พวกมีMindsetเชิงลบจะไม่ยอมสิโรราบให้ใคร วิทยากรต้นแบบต้องเกิดฉันทะ เพราะ
ฉันทะเป็นแรงขับจากภายใน ฉันทะเป็นการหิวโหยในการเรียนรู้มีความกระหายจนกลายเป็น
บุคลิกภาพ เมื่อพระสงฆ์มีความเป็นวิทยากรต้นแบบ เราขยับขึ้นไปพัฒนาวิทยากรต้นแบบที่เป็น
ฆราวาส 

คุณสมบัติของวิทยากรต้นแบบเป็นกายภาพภายนอก แต่คุณลักษณะของวิทยากร
ต้นแบบมาจากภายใน คุณลักษณะของวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธีควรจะเป็นอย่างไร 



 

๔๗๑ 

 

คุณสมบัติเป็นการคัดเลือกผู้เข้าอบรมแต่คุณลักษณะของวิทยากรต้นแบบเราจะเน้นภายใน เป็นจริต 
ผมมองว่าคุณลักษณะของวิทยากรต้นแบบต้องมี ๓ ประการคือ “สมรรถภาพ คุณภาพ  สุขภาพ” เรา
คงไม่เอาพระสงฆ์ที่ยังสูบบุหรี่มาเป็นแกนน า หรือ เราอาจจะใช้หลักภาวนา ๔ มาเป็นกรอบ ด้าน
ทักษะอยู่ในสมรรถภาพ เช่น ทักษะการสื่อสาร ทักษะการฟัง ทักษะการคิดวิเคราะห์  วิทยากร
ต้นแบบต้องเป็นนักฟังมากกว่านักพูด เพราะวิทยากรต้นแบบกระบวนการFa ต้องฟังผู้เข้าอบรม ต้อง
คัดต้องสัมภาษณ์อย่างดี เมื่อมีการพัฒนาเสร็จต้องมีการติดตามหรือมีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแล้ว
ถอดKMของหลักสูตร ในการอบรมวิทยากรต้นแบบเราต้องมีการแบ่งเกรดA B C แต่เราไม่ประกาศ 
โดยเรามีเครื่องมือวัด เราจะประเมินพระวิทยากรต้นแบบทุกกิจกรรม โดยมีเครื่องมือประกอบด้วย 
“ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการตั้งค าถาม ทักษะการสื่อความหมาย ทักษะการฟัง” เพ่ือเราจะได้
พัฒนาวิทยากรต้นแบบ เราควรมีรูปแบบการฝึกอบรมแบบกิจกรรมกลุ่มเพราะเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์ในกลุ่ม เกิดความไว้วางใจ สร้างพ้ืนที่ปลอดภัย ต้องอาศัยวิทยากรกระบวนกรมาช่วย
ค าถามคือ ผู้ที่จะมาเป็นวิทยากรกระบวนกรต้องมีการเทรนด์ ต้องเข้าใจบริบทในความเป็นพระสงฆ์ 
วิทยากรกระบวนกรต้องมีการซ้อมก่อนจะไปพัฒนาวิทยากรต้นแบบ แต่เราต้องมีหลักสูตรออกมาก่อน 

การคัดวิทยากรต้นแบบทักษะการสื่อสารถือว่ามีความส าคัญมาก ผู้ที่เก่งมากๆอาจจะไม่
ยอมต่อสิโรราบในการพัฒนา เราต้องมีกระบวนการในการปรับMindset การคัดเลือกผู้มาพัฒนาเป็น
วิทยากรต้นแบบจะต้องหาผู้มีฉันทะกระหายในเรียนรู้ วัตถุประสงค์เบื้องต้นจึงต้องปรับMindsetของ
วิทยากรต้นแบบให้มีสัมมาทิฐิในการเป็นวิทยากรต้นแบบ สิ่งที่ต้องตระหนักคือวิทยากรต้นแบบ
สันติภาพโดยพุทธสันติวิธีต้องก้าวข้ามศาสนาแต่มองความเป็นมนุษย์ วิทยากรต้นแบบต้องเข้าใจใน
ความเป็นพหุวัฒนธรรม จึงต้องมีการคัดเลือกพระสงฆ์เพ่ือไปพัฒนาวิทยากรต้นแบบ โดยมีเกณฑ์ ดังนี้ 

๑) มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
๒) ส่งใบสมัครกรอกรายละเอียดครบถ้วน 
๓) ตรวจสอบเฟชบุ๊คของผู้สมัครในการสื่อสาร 
๔) เขียนเรียงความ ๑-๒ หน้ากระดาษ 

        “ท าไมอยากเข้าร่วมการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี” 
“อะไรเป็นแรงบันดาลใจในการเข้าร่วมการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ” 
“ท่านมีมุมมองอย่างไรกับค าว่า วิทยากรสันติภาพ” 
“ท่านเข้าใจและยอมรับในความเป็นพหุวัฒนธรรมอย่างไร” 

๕) สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ 
๖) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารับการฝึกอบรมวิทยากรต้นแบบ๙๒   

                                                           
๙๒สัมภาษณ์ พระมหานพดล ธมฺมานนฺโท พระวิทยากรส านักงานครูพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยากรผู้เช่ียวชาญด้านหลักสูตรและรูปแบบการสอนแบบ Active Learning การ



 

๔๗๒ 

 

๑๘) พระมหาสุเทพ สุทฺธิญาโณ ประธานวิทยากรกลุ่มอาสาคิลานธรรม  อาจารย์
ภาคสาขาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ให้ข้อเสนอว่า 
รูปแบบของการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธีมองว่าควรเริ่มต้นจากไตรสิกขาตาม
แนวทางของพระพุทธเจ้า ในการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ ด้วยการเริ่มต้นจากศีลในการอยู่ร่วมกัน  
การพัฒนาวิทยากรต้นแบบต้องเริ่มจากศีลอันเป็นพ้ืนฐานส าคัญด้วยการพัฒนาฐานกายสร้างความ
เป็นระเบียบภายนอก การพัฒนาวิทยากรต้นแบบตั้งเริ่มจากเรียนภายในใจของวิทยากรต้นแบบ    
และพัฒนาไปสู่ฐานของปัญญา พร้อมจะเรียนรู้ เราต้องพัฒนาให้สมดุลของฐานกาย ฐานใจ ฐานคิด 
ถือว่าจุดเบื้องต้นในกระบวนการเรียนรู้ 

เราต้องจัดเนื้อหาให้ตอบโจทย์ตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนา ด้วยการเริ่มจากเข้าใจ
ง่ายไปหาการเข้ายากหรือจากหยาบไปละเอียด รูปแบบการจัดกิจกรรมต้องจัดไปตามล าดับในการ
เรียนรู้ กิจกรรมควรมีการยืดหยุ่นปรับตามสถานการณ์ถือว่าเป็นเทคนิค รูปแบบการพัฒนาวิทยากร
ต้นแบบผู้ด าเนินการจัดกิจกรรมจะต้องมีการพูดคุยให้ตกผลึก ต้องมีการวางแผนก่อนจะด าเนิน
กิจกรรม เราไม่ได้พัฒนาเฉพาะวิทยากรต้นแบบแต่เราต้องพัฒนาทีมงานของเราด้วย เป็นการเติบโต
ภายนอกและเติมโตภายใน เติมโตภายในคือทีมงานผู้จัดการฝึกอบรม เพ่ือเกิดทักษะมากขึ้น           
มีการสะท้อนกันพัฒนา เปิดโอกาสให้มีการชื่นชมกัน ผู้สะท้อนต้องประกอบด้วยสาราณียธรรมด้วย
ปรารถนาให้พัฒนาและเติบโต ผู้ถูกสะท้อนต้องมีใจหนักแน่น รักษาใจให้มั่นคง  ส่วนการเติบโต
ภายนอกคือการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ การพัฒนาวิทยากรต้นแบบจึงต้องเติบโตทั้งภายในและเติบโต
ทั้งภายนอก ทีมผู้จัดต้องวางแผนดีมีการพูดคุยกันอย่างต่อเนื่อง ผู้เข้าอบรมจะเป็นอย่างไรก็ตามแต่ถ้า
เจอทีมที่มีความเข้มแข็งจะท าให้มีพลัง สามารถท าให้การฝึกอบรมผ่านไปด้วยดี  พลังของทีมจึงมี
ความส าคัญเพราะสร้างความเชื่อมั่น ไว้วางใจ พลังงานของทีมวิทยากรจึงต้องสร้างความอบอุ่น 

การพัฒนาวิทยากรต้นแบบต้องยึดกรอบตามพระธรรมวินัย เสขิยวัตร การห่มผ้า      
การยืน การเดิน การนั่ง กิริยาวาจาสงบต้องเป็นสัมมาวาจา ด้านบุคลิกภาพวิทยากรต้นแบบจึงมี
ความส าคัญ จึงต้องรักษาศรัทธาความเลื่อมใสให้ตั้งมั่น วิทยากรต้นแบบที่เข้ามาอบรมควรมีการ
คัดเลือกตามคุณสมบัติที่วางไว้ เช่น ด้านบุคลิกภาพเหมาะสมในการเป็นวิทยากรต้นแบบซึ่งเป็น
ภาพลักษณ์ ด้านจิตใจมีใจรักศรัทธาในความเป็นวิทยากรต้นแบบ ด้านทักษะต้องมีการกระบวนการ
เรียนรู้ต้องสามารถออกแบบกิจกรรม  ด้านทิฐิมานะไม่รับค าแนะน าจากครูบาอาจารย์  เราเน้น
จ านวนน้อยแต่มีคุณภาพ กระบวนการเรียนรู้ต้องสร้างสาราณียธรรมในการแบ่งปันกัน วิทยากร
ต้นแบบต้องปวารณาต่อกันก่อนการเรียนรู้กิจกรรมและสะท้อนกัน เราอย่าอบรมเพียงได้ทักษะแต่ได้
กระบวนการภายใน มีการรับฟังด้วยหัวใจ ชี้ขุมทรัพย์เพ่ือการพัฒนา จะน าไปสู่สังฆของวิทยากร
                                                                                                                                                                      

สอนในศตวรรษที่๒๑, รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี, สัมภาษณ์  วันที่ ๑๗  
สิงหาคม ๒๕๖๑. 



 

๔๗๓ 

 

ต้นแบบ เป็นกลุ่มกระบวนการเรียนรู้  การสะท้อนต้องเริ่มต้นด้วยกติกาในการสะท้อน ต้องเปิดใจรับ
ฟัง ฟังด้วยหัวใจ ผู้สะท้อนต้องสะท้อนด้วยหัวใจ ภาวะจิตใจต้องเป็นกลาง ใช้ถ้อยค าที่เอ้ือเฟ้ือ ทักษะ
ในการสะท้อนคือ “ชื่นชม เพิ่ม ลด” เป็นการฝึกการสื่อสารเพื่อเกิดสันติ๙๓   

๑๙) อาจารย์จักรกฤษณ์ ศักดิ์สุวรรณ  ประธานกรรมการบริหาร บริษัทนวัตกรรม
สร้างสรรค์การศึกษา จ ากัด วิทยากรเชี่ยวชาญการโค้ชพฤติกรรมมนุษย์ และวิทยากรจิตวิทยาให้
ค าปรึกษาจิตวิทยาบ าบัดและวิทยากรจิตใต้ส านึก NLP ให้ข้อเสนอว่า รูปแบบของการพัฒนา
วิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี ควรปฏิบัติตามมิติการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ ๖ ประการ 
คือ  ๑) ปณิธานอุดมการณ์และจิตวิญญาณในการในการถ่ายทอดเพ่ือเปลี่ยนแปลง วิทยากรต้นแบบ
ต้องเริ่มจากการมีอุดมการณ์และมีปณิธานที่มุ่งมุ่น  ๒) เป้าหมายในการถ่ายทอด ควรจะพัฒนาทักษะ
ด้านใด เป้าหมายต้องชัด เห็นภาพตนเองในการเป็นวิทยากรต้นแบบ ๓) จิตตภาพที่มีความชัดเจน 
ภาพที่อยากให้เกิดขึ้นเหมือนการดูภาพยนตร์ เช่น เริ่มต้นให้น่าสนใจ มีบรรยากาศของการปฏิบัติ    
จบแบบสงบ ภาพภายนอก  ๔) อารมณ์ วิทยากรต้องเป็นนักสร้างอารมณ์ บทของความสงบ สนุก 
การใช้น้ าเสียงกระตุ้นอารมณ์ มีอารมณ์อยากเป็นวิทยากรต้นแบบ ๕) เนื้อหา วิทยากรต้องรู้เนื้อหา 
หนังสือที่เขาไปอ่านเอง เราต้องสร้างอารมณ์ร่วม เนื้อหาควรยกตัวอย่างให้ง่าย เนื้อหาต้องกลมกล่อม 
น าเสนอเนื้อหาไม่เกิน ๑๐ นาที มีการปรับเปลี่ยน  วิทยากรต้นแบบควรจะเตรียมเนื้อหาในการ
บรรยาย ๖) การบริหารเวลา ของวิทยากร ไม่อัดเนื้อหามากๆ วิทยากรต้องบริหารความสุขของผู้เข้า
รับการฝึกอบรม เช่น ช่วงกระตุ้นให้เกิดความสนุกน้อยไปแต่ไปเน้นหนักเนื้อหา ถือว่าเป็นหลักของ
การพัฒนาวิทยากรต้นแบบ การคัดเลือกวิทยากรต้นแบบต้องเริ่มจากอุดมการณ์ที่มีปณิธานในการเป็น
วิทยากร  ในการสร้างหลักสูตรการพัฒนาวิทยาต้นแบบเน้นหลักการ ๓ อุดมการณ์ ๔ วิธีการ ๖ ตาม
แนวทางของพระพุทธเจ้า๙๔ 

๒๐) อาจารย์สาโรจน์ พึ่งไทย  วิทยากรกระบวนการผู้เชี่ยวชาญชั้นน าระดับประเทศ 
วิทยากรอิสระ ให้ข้อเสนอว่า รูปแบบของการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี มอง
ว่าธรรมะโอดีมีชุดรูปแบบที่ชัดเจนอยู่แล้วแต่สิ่งที่อยากให้เพ่ิมเติมส าหรับวิทยากรต้นแบบคือ 
กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของวิทยากรต้นแบบ เป็นการคิดยอด ต้องฝึกให้พระวิทยากรต้นแบบหา

                                                           
๙๓สัมภาษณ์ พระมหาสุเทพ สุทฺธิญาโณ ดร. ประธานวิทยากรกลุ่มอาสาคิลานธรรม  อาจารย์ภาค

สาขาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ
สันติภาพโดยพุทธสันติวิธี,  สัมภาษณ์ วันที่  ๑๖ สิงหาคม  ๒๕๖๑. 

๙๔สัมภาษณ์ อาจารย์จักรกฤษณ์ ศักดิ์สุวรรณ  ประธานกรรมการบริหาร บริษัทนวัตกรรมสร้างสรรค์
การศึกษา จ ากัด วิทยากรเช่ียวชาญการโค้ชพฤติกรรมมนุษย์ และวิทยากรจิตวิทยาให้ค าปรึกษาจิตวิทยาบ าบัดและ
วิทยากรจิตใต้ส านึก NLP, รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี,  สัมภาษณ์ วันที่  ๑๘  
สิงหาคม  ๒๕๖๑. 



 

๔๗๔ 

 

ตัวตนของตนเอง หาความถนัดของตนเอง โดยมีรูปแบบของตนเองเป็นทุน แล้วน ากิจกรรมของธรรมะ
โอดีไปปรับใช้โดยมี “กรอบกระบวนการแต่ไม่ใช้กรอบการคิด” เราต้องพัฒนาวิทยากรต้นแบบที่มี
ความคิดสร้างสรรค์ต่อยอด วิทยากรต้นแบบต้องสามารถต่อยอดกิจกรรมจากธรรมะโอดีหรือถูก
พัฒนาไปเรื่อยๆ สิ่งส าคัญของการพัฒนาวิทยากรต้นแบบต้องเริ่มจากการฝึกความคิดสร้างสรรค์    
ถามว่าจุดเด่นของธรรมะโอดีคืออะไร ตั้งแต่รูปแบบของกิจกรรม อะไรที่ท าให้นึกถึงธรรมะโอดี 
รูปแบบของธรรมะโอดีคืออะไร วิทยากรที่พัฒนาต้องเห็นแก่นของธรรมะโอดี วิทยากรต้องไม่หลงแก่น 
อย่าหลงประเด็น วิทยากรต้นแบบต้องไม่หลงแก่นของธรรมะโอดี วิทยากรต้นแบบต้องไม่ลืมความเป็น
สงฆ์ เช่น ด้านบุคลิกภาพ ค าพูด ต้องอยู่ในกรอบของสงฆ์ที่สงฆ์พึงกระท าได้ วิทยากรต้นแบบต้องสนุก
แบบพุทธศาสตร์ ความเกินงามพระวิทยากรต้นแบบต้องพึงระวัง จากการสัมผัสแล้วแก่นของธรรมะโอ
ดีเป็นธรรมะกระบวนการ เป็นกระบวนการที่สอนมุ่งจากภายในจิตใจมากกว่าภายนอก เป็นการฟูมฟัก
ด้วยใจเพ่ือน าไปสู่การกระท า การกระท าจะนไปสู่ผลลัพธ์ ธรรมะโอดีจะขุดที่หัวใจออกมาก่อน      
การจะพัฒนาวิทยากรต้นแบบต้องใช้ใจสอนมากกว่าใช้ปากสอน กิจกรรมถูกสร้างขึ้นมาเพียงเป็น
เครื่องมือแต่ความลึกซึ้งอยู่ที่วิทยากร เครื่องมือใครก็สามารถท าได้มาดูกิจกรรมที่เราท าก็ไปสอนต่อได้  

จึงเน้นว่า “แก่นของธรรมะโอดีคือการใช้หัวใจสอน มิใช่ท ากิจกรรมแล้วทิ้งแต่ต้องมี
ความลึกซึ้งในกิจกรรมที่ท า” สอนเรื่องคนต้องเข้าใจคน แก่นของของธรรมะโอดีเป็นธรรมะ
กระบวนการเน้นกระตุ้นทางด้านจิตใจ พระวิทยากรต้นแบบจึงต้องลึกซึ้งทางด้านจิตใจ ใช้หัวใจในการ
ถ่ายทอด ใจน าไปสู่ใจ รูปแบบกระบวนการมิใช่หัวใจหลัก แต่หัวใจของบุคคลผู้ที่จะมาเป็นวิทยากร
ต้นแบบส าคัญกว่า รูปแบบกระบวนการธรรมะโอดีถือว่าดีมาก สรุปกิจกรรมได้ดี เลยท าให้
กระบวนการกิจกรรมมีคุณค่า วิทยากรต้นแบบต้องสามารถคิดกิจกรรมออกมาแล้วสรุปให้สอดคล้อง
กับเรื่องที่เราก าลังสอนตามวัตถุประสงค์ กิจกรรมดีหมดแต่การสรุปดีกว่า ธรรมะโอดีมาถูกทางแล้ว 
ใจของพระวิทยากรต้นแบบต้องรักศรัทธาธรรมะโอดี ถึงจะสามารถเข้าถึงธรรมะโอดี ผู้มาเรียนที่ไม่มี
ใจ จะได้เพียงกระบวนการกิจกรรมเท่านั้น โจทย์ที่ท้าทายจะท าอย่างเราจะสามารถพัฒนาวิทยากร
ต้นแบบให้มีใจรักและศรัทธารูปแบบการของธรรมะโอดี วิธีการคือต้องพัฒนาจากภายในส่วนกิจกรรม
สอนภายหลัง เราต้องสามารถดึงพฤติกรรมที่อยู่ภายใน ต้องบอกตนเองก่อนว่าตนเองใช่หรือไม่    
ชอบหรือไม่ สู้หรือไม่ วิทยากรต้นแบบต้องเตรียมจากภายในก่อนให้มีใจรักศรัทธามุ่งมั่นจะพัฒนาตน
เป็นวิทยากรต้นแบบ แต่ถ้าใจเพียงต้องการมาเอากิจกรรมใหม่ๆ อาจจะท ากิจกรรมได้แต่ใจไม่ได้เป็น
วิทยากรต้นแบบ สุดท้ายเป็นวิทยากรมาม่า ต้องการความส าเร็จรูป ใส่น้ าร้อนแล้วกิน ถามว่าผู้ที่คิด
ต้มย า มีส่วนผสมมากมาย ต้องลองผิดลองถูกกี่ครั้งกว่าจะเป็นธรรมะโอดี เราจึงรู้คุณค่าของการ
พัฒนาความเป็นธรรมะโอดี เราจึงต้องสร้างวิทยากรต้นแบบจากความเข้าใจก่อนค่อยลงมือท า  

การจะพัฒนาวิทยากรต้นแบบต้องมีการคัดเลือกจากการสัมภาษณ์ด้วยการดูจากภายใน
หัวใจก่อน เราควรจะได้มีโอกาสได้พูดคุยสนทนาก่อน เราจะทราบวิธีคิดหรือMindset ของผู้ที่เรา



 

๔๗๕ 

 

พูดคุย เพราะกระบวนการของธรรมะโอดีเป็นMind Training เป็นการฝึกอบรมด้วยการใช้หัวใจ    
เราต้องหาบุคคลที่มีแนวคิด วิธีคิด อุดมการณ์เดียวกันกับธรรมะโอดี สามารถต่อยอดกิจกรรมได้
เรียนรู้ได้ วิทยากรต้นแบบธรรมะโอดีต้องมีMind Training ด้วยการสอนมาจากภายในแล้วสามารถ
ต่อยอดจากธรรมะโอดี เราพัฒนาวิทยากรต้นแบบ ๔๐ รูปแต่ได้วิทยากรต้นแบบที่มี Mind Training 
เพียง ๑๐ รูปถือว่าประสบความส าเร็จ แต่เราก็พัฒนาจ านวน ๔๐ รูป อย่างน้อยวิทยากรเหล่านั้นได้
พ้ืนฐานของการเป็นวิทยากรต้นแบบแต่ต้องไปพัฒนาต่อยอดในด้านทักษะ ในจ านวน ๔๐ รูปนั้น    
เราพัฒนากระบวนการของธรรมะโอดีแต่พอเอาไปท าอาจจะท าได้หรือไม่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละรูป ตัวชี้วัด
ของการเป็นวิทยากรต้นแบบคือการน าไปต่อยอดได้ มีการประเมินผลติดตามผล วิทยากรธรรมะโอดี
จึงต้องมีการพัฒนาเราคงไม่สามารถใช้กิจกรรมเดียวกันกับทุกองค์กรเพราะต่างบริบทกัน วิทยากร
ต้นแบบจึงต้องมีการปรับต่อยอดพัฒนาเครื่องมือกิจกรรมให้เหมาะสม สรุปจากอาจารย์สาโรจน์ ควรมี
รูปแบบของการพัฒนา         

๑) พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาMindsetเชิงบวก 
๒) วิทยากรต้นแบบต้องเข้าใจแก่นของรูปแบบธรรมะโอดี  
๓) พัฒนาบุคลิกภาพท่ีมีความเหมาะสมในการแสดงออก 
๔) วิทยากรต้นแบบธรรมะโอดีต้องมีMind Training ฝึกจากภายใน 
๕) พัฒนาวิทยากรต้นแบบให้มีใจรักศรัทธาในรูปแบบของธรรมะโอดี 
ดังนั้น การพัฒนาวิทยากรต้นแบบต้องสร้างตระหนัก ๒ ประการ คือ ๑) ให้เขามีความ

เชื่อมั่นในศักยภาพตนเองว่าเขาสามารถเป็นวิทยากรต้นแบบได้ สามารถถ่ายทอดได้ ๒) การละลาย
พฤติกรรม ละลายความเป็นตัวตนเป็นการ “ลดความแปลกหน้าแต่สร้างความคุ้นเคย” วิทยากรที่ไม่
ครูไม่มีศาสตร์จะมองว่าการละลายพฤติกรรมเป็นเพียงการเล่นเกม เล่นทิ้ง แต่ความจริงการละลาย
พฤติกรรมเป็นการปรับพฤติกรรม ปรับทัศนคติ เปิดใจ ทะลุก าแพง รู้สึกไว้วางใจ มีความปลอดภัย 
สร้างพ้ืนที่แห่งความปลอดภัย การละลายพฤติกรรมพระวิทยากรต้นแบบพึงตระหนักให้เกิดความพอ
งาม วิทยากรต้องสนุกได้และสงบได้ วิทยากรต้นแบบต้องเอาองค์กรเป็นหลักอย่าเอาตัววิทยากรเป็น
หลัก “วิทยากรต้นแบบต้องสร้างคุณค่าให้เกิดความคุ้มค่า” วิทยากรต้นแบบต้องพัฒนาจุดแข็งให้ดี
ยิ่งขึ้นอย่ามัวแต่สนใจจุดอ่อนของตนเอง เพราะมัวแต่สนใจจุดอ่อนท าให้จุดแข็งกลายเป็นจุดอ่อน    
ถ้าเราเก่งจริงเขาจะถามวันที่เราว่าง ความรักจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการวิทยากร จนพัฒนาปั้นวิทยากร
ขึ้นมาถือว่ามาถึงจุดสูงสุด ปั้นวิทยากรที่เก่งกว่าเรา เราต้องปั้นจากภายในจิตใจให้รักในความเป็น
วิทยากร จึงสร้างต้นกล้าของธรรมะโอดี๙๕  

                                                           
๙๕สัมภาษณ์ อาจารย์สาโรจน์ พึ่งไทย วิทยากรกระบวนการผู้เช่ียวชาญช้ันน าระดับประเทศ วิทยากร

อิสระ, รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธ,ี  สัมภาษณ์ วันท่ี  ๑๐ สิงหาคม  ๒๕๖๑. 



 

๔๗๖ 

 

๒๑) อาจารย์ปวีณา  สงวนชม  กรรมการผู้จัดการบริษัทไลค์ เลิร์นนิ่ง (ไทยแลนด์) 
จ ากัด วิทยากรกระบวนการผู้เชี่ยวชาญ ให้ข้อเสนอว่า รูปแบบของการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ
สันติภาพโดยพุทธสันติวิธีมองว่าพระสงฆ์ที่จะพัฒนาเป็นวิทยากรต้นแบบต้องมีความอยากความ
กระหายที่จะเป็นวิทยากรต้นแบบ เพราะงานของวิทยากรต้นแบบเป็นการเผยแผ่ธรรมที่ได้บุญอย่าง
มากเพราะเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ หลักการคัดเลือกวิทยากรต้นแบบต้องดูความอยากมากพอ ดูจาก
ช่วงของการเปิดรับสมัครอยากจะเข้ามาเรียนรู้เข้ามาสอบถามรายละเอียดว่าต้ องการเข้าสู่การเป็น
วิทยากรต้นแบบจะต้องเตรียมตัวอย่างไร เป็นความกระหายอยากจะเป็นวิทยากรต้นแบบอยากจะ
เรียนรู้ ด้วยการเริ่มต้นจากความหมายของวิทยากร โค้ช ต้องเรียนรู้เข้าใจกับค าว่าโค้ชและค าว่า
วิทยากรแล้วน ามาบูรณาการกับวิทยากรธรรมะโอดี จะต้องเรียนรู้พ้ืนฐานของวิทยากรและการเป็น
โค้ช เพ่ือจะได้ทราบถึงตัวตนในความเป็นวิทยากร เราต้องสร้างกระบวนการให้พระสงฆ์เรียนรู้ว่า
ตนเองเหมาะสมกับวิทยากรต้นแบบหรือไม่ การพัฒนาวิทยากรต้นแบบต้องสร้างเวทีให้ลงมือปฏิบัติ
จริงเท่านั้นจึงจะเกิดผล วิทยากรต้นแบบต้องเริ่มจากความอยากหรือกระหายที่ จะเป็นวิทยากร     
อย่าเอาเงินเป็นตัวตั้งว่าจะได้เท่าไหร่ วิทยากรต้นแบบต้องเสนอตัวเพ่ือฝึกและเรียนรู้  วิทยากร
ต้นแบบควรมีประสบการณ์มาบ้างเราจึงควรให้โอกาสในการน าเสนอทักษะการสื่อสารหรือการพูด 
เพ่ือจะทราบทัศนคติของผู้สมัครเพ่ือเข้ารับการพัฒนาการเป็นวิทยากรต้นแบบ แต่เปิดโอกาสให้ทุก
ท่านเข้ามาสมัครแต่เราต้องมีการคัดเลือกวิทยากรต้นแบบ พระพุทธเจ้าโปรดพระปัญจวัคคีย์ครั้งแรก 
๕ ท่าน แต่ประสบความส าเร็จเพียง ๑ ท่านในเบื้องต้น เราต้องยึดการพัฒนาตาม“ชอบ ใช่ เชื่อ”ชอบ
รักในการเป็นวิทยากร ใช่ศรัทธาในการเป็นวิทยากร และเชื่อว่าการเป็นวิทยากรจะเป็นโอกาสพัฒนา
ตนเองและองค์กรสังคม๙๖     

๒๒) อาจารย์ชัชวาล  มโนวัฒนา กรรมการผู้จัดการ บริษัทอารมณ์ดีกรุ๊ป จ ากัด 
ประธานกลุ่มวิทยากรอารมณ์ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญกระบวนการด้านการฝึกอบรม  ให้ข้อเสนอว่า 
รูปแบบของการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี ถือว่าเป็นพระวิทยากรต้นแบบ
จะต้องเข้าไปท ากิจกรรมในองค์กร โดยภาพของสังคมพระวิทยากรมีหลายรูปแบบ เช่น รูปแบบการ
บรรยายธรรม  รูปแบบการจัดกิจกรรม รูปแบบการปฏิบัติวิปัสสนา รูปแบบการเทศน์แหล่ท านอง 
เป็นต้น การจะพัฒนาวิทยากรต้นแบบความคาดหวังผู้เข้ารับการฝึกอบรม วิทยากรต้นแบบต้องสร้าง
ความศรัทธาให้เกิด บางรูปบรรยายสนุกสนานถามว่าผู้ฟังได้อะไร ในแก่นแท้ของความสนุกเรามีอะไร
ให้ผู้ฟัง เช่น เรามีข้อคิดธรรมะ ควรมีแบ่งอัตราส่วนในการบรรยาย วิทยากรปัจจุบันสไลด์เดียวเที่ยว
รอบโลก ท าให้ไม่ตอบสนององค์กรนั้นๆ ตามบริบทที่เขาเป็น วิทยากรต้นแบบต้องศึกษาบริบทของ
                                                           

๙๖สัมภาษณ์ อาจารย์ปวีณา  สงวนชม  กรรมการผู้จัดการบริษัทไลค์ เลิร์นนิ่ง (ไทยแลนด์) จ ากัด 
วิทยากรผู้เช่ียวชาญ, รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี ,  สัมภาษณ์ วันที่  ๑๐ 
สิงหาคม  ๒๕๖๑. 



 

๔๗๗ 

 

องค์นั้นจริงๆ ทุกครั้งที่มีหนังสือเชิญเข้ามาเราต้องถามความต้องการขององค์กร วิทยากรต้องค้นหา
ความคาดหวังของผู้จัดการฝึกอบรมให้ได้ เพราะวิทยากรจะต้องตอบสนองความต้องการขององค์กร 
ถ้าเราจะพัฒนาวิทยากรต้นแบบเราต้องพัฒนาในเรื่องของความใส่ใจในรายละเอียดทุกๆ งาน       
และอุปกรณ์สื่อการฝึกอบรม เราต้องสร้างความเชื่อม่ันให้ผู้เข้ารับการอบรมไว้วางใจ การเป็นวิทยากร
ไม่ใช่เรื่องง่ายต้องพัฒนาตนเองทุกมิติ บุคคลที่จะเป็นวิทยากรได้ต้องใช่ใจรักในการเป็นวิทยากร     
รักศรัทธาในความเป็นวิทยากรและมีความหวัง วิทยากรเป็นงานที่ท าเพ่ือองค์กร สังคม ประเทศ๙๗ 

๒๓) คุณอรอุมา  เกษตรพืชผล  ผู้ด าเนินรายการโทรทัศน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
สื่อสารและผู้จัดมีเทศน์มีทอล์ค ให้ข้อเสนอว่า รูปแบบของการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดย
พุทธสันติวิธี มองว่าต้องเริ่มต้นจากพระสงฆ์ที่มีใจการเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยการน าธรรมะไปสู่
ประชาชนให้เกิดความเข้าใจสามารถปฏิบัติได้ในสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ พระสงฆ์ต้องค้นหาจริตของ
ตนเองในการเผยแผ่ธรรมะว่าตนเองถนัดในรูปแบบใด โดยมีต้นแบบที่ชัดในอดีตคือ ท่านหลวงพ่อ
พุทธทาส ท่านหลวงพ่อปัญญานันทะ ส่วนยุคปัจจุบันเป็นหลวงพ่อพระพยอม พระอาจารย์มหาวุฒิชัย 
พระมหาสมปอง พระอาจารย์ศักดิ์ดา แต่ละมีรูปแบบการน าเสนอความแตกต่างกัน แต่สิ่งหนึ่งที่
ประสบความส าเร็จมากคือ การน าข่าวหรือเหตุการณ์ที่เป็นกระแสปัจจุบันมาประยุกต์ให้เข้ากับ
ธรรมะ แต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือการน าธรรมะไปสู่ใจของประชาชน รูปแบบการพัฒนาวิทยากรจึง
ต้องฝึกการสื่อสารให้เกิดความเข้าใจง่าย ฝึกการใช้สื่อมาสนับสนุนการสอนให้น่าสนใจ พระสงฆ์ที่เป็น
วิทยากรต้นแบบต้องไม่ติดในยศต าแหน่งใดๆ เป็นพระสงฆ์ธรรมดาสามารถเป็นพระนักเผยแผ่ต้นแบบ
เป็นวิทยากรต้นแบบเป็นพระธรรมทูตได้เป็นอย่างดี เราต้องเผยแผ่ให้ทันกับโลกในปัจจุบัน พระสงฆ์
ต้องมีความแม่นย าในหลักค าสอนของพระพุทธศาสนาสามารถอธิบายให้เกิดความเข้าใจง่าย สามารถ
ปรับประยุกต์ใช้ได้จริง พระสงฆ์ทุกรูปเป็นผู้น าสันติภาพเพราะค าสอนของพระพุทธเจ้าเป็น
สันติภาพ๙๘ 

๒๔) พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี)  ผู้อ านวยการสถาบันวิมุตตยาลัย
พระสงฆ์ต้นแบบด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคศตวรรษที่ ๒๑ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสาร
ธรรมประยุกต์ ให้ข้อเสนอว่า รูปแบบของการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี     
มองว่าจะต้องพัฒนาพระสงฆ์ที่จะก้าวขึ้นมาเป็นวิทยากรต้นแบบต้องพัฒนาด้านสันติภาพภายใน    

                                                           
๙๗สัมภาษณ์ อาจารย์ชัชวาล  มโนวัฒนา กรรมการผู้จัดการ บริษัทอารมณ์ดีกรุ๊ป จ ากัด ประธานกลุ่ม

วิทยากรอารมณ์ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญกระบวนการด้านการฝึกอบรม, รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพ
โดยพุทธสันติวิธี,  สัมภาษณ์ วันที่ ๑๙   สิงหาคม  ๒๕๖๑. 

๙๘สัมภาษณ์ คุณอรอุมา  เกษตรพืชผล  ผู้ด าเนินรายการโทรทัศน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารและผู้จัด
มีเทศน์มีทอล์ค, รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี,  สัมภาษณ์ วันที่ ๓๐   สิงหาคม  
๒๕๖๑. 



 

๔๗๘ 

 

เราพูดถึงสันติภาพยังไม่ท าให้เกิดสันติภาพแต่เราต้องเป็นสันติภาพด้วยตนเอง การพูดถึงสันติภาพจึง
จะมีการเปลี่ยนแปลงจากตัวเรา องค์กร สังคมและโลก ท าให้ท่านติชนัทฮันกล่าวว่า “หนทางสู่
สันติภาพไม่มีเพราะสันติภาพเป็นหนทาง” วิทยากรด้านสันติภาพต้องมีความรู้ความเข้าใจด้าน
สันติภาพเป็นอย่างดีมีความเป็นน้ าหนึ่งอันเดี่ยวกันกับสันติภาพ วิทยากรต้นแบบต้องเป็นสันติภาพให้
คนเห็น เราต้องสร้างคนที่เป็นนักสันติภาพที่มีตัวตนจริงๆ ด้วยการขยายความหมายของสันติภาพให้
กว้างขวางออกไป สันติภาพมิใช่ภาวะที่ไม่มีสงครามเท่านั้น แต่สันติภาพยังหมายถึงสันติภาพเชิงสังคม 
วิทยากรต้นแบบด้านสันติภาพต้องมีความรู้ความเข้าใจ ๒ มิติ คือ “เป็นวิทยากรต้นแบบด้านสันติภาพ
ภายในและเป็นวิทยากรต้นแบบสร้างสันติภาพภายนอกให้เกิดขึ้นในสังคม” สิ่งที่จ าเป็นมากวิทยากร
ต้นแบบต้องเป็นนักสื่อสารสันติภาพที่ดีที่มีศักยภาพในการพูดในการเขียนเพ่ือการขยายสันติภาพและ
สามารถเชื่อมโยงคนที่มีความแตกต่างให้สามารถมาท างานร่วมกัน  ถือว่าเป็นวิทยากรต้นแบบด้าน
สันติภาพที่พึงประสงค์  สรุปวิทยากรต้นแบบด้านสันติภาพจะต้องมีรูปแบบการพัฒนา ๔ ประการคือ 
๑) วิทยากรต้นแบบต้องมีสันติภาพในเรือนใจ ๒) ขยายจากสันติภาพในเรือนใจสู่สันติภาพของสังคม
ของโลก     ๓) หาวิธีให้โลกนี้มีสันติภาพด้วยการแสวงหาความร่วมมือของผู้ท างานด้านสันติภาพทุก
ช่องทาง     ๔) วิทยากรต้นแบบต้องเป็นนักสื่อสารสันติภาพที่ดีมีศักยภาพในการพูดการเขียนเพ่ือการ
ขยายงานดา้นสันติภาพ๙๙ 
 

๕.๒.๗  สรุปการสัมภาษณ์การพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพ 
สรุปจากการสัมภาษณ์ 

วิทยากรการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรม องค์กรผู้จัดการฝึกอบรม และผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน  ๒๔  ท่านและองค์กร ผลการสังเคราะห์ ดังนี้  

 

ตารางท่ี  ๕.๑๘  แสดงสรุปการสัมภาษณ์ 
หัวข้อ สังเคราะห์ประเด็นส าคัญ 
(๑) 

หลักการ 
ของการเป็นวิทยากร

ต้นแบบสันติภาพ 
โดยพุทธสันติวิธี 

หรือ 

๑) หลักการทางพระพุทธศาสนาประยุกต์ให้เหมาะกับองค์กร 
๒) หลักการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
๓) หลักของการเสียสละมีความมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรในองค์กร 
๔) หลักทางโลกและหลักทางพระพุทธศาสนาบูรณาการร่วมกัน 
๕) หลักการของพระพุทธเจ้ามาโค้ชชิ่งบุคลากรในองค์กร 
๖) หลักการน าเสนอให้เกิดความเข้าใจง่ายๆผ่านกิจกรรม 

                                                           
๙๙สัมภาษณ์ พระมหาวุฒิชัย  วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี)  ผู้อ านวยการสถาบันวิมุตตยาลัย พระสงฆ์ต้นแบบ

ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคศตวรรษที่ ๒๑ ผู้เช่ียวชาญด้านการสื่อสารธรรมประยุกต์, รูปแบบการพัฒนา
วิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธ,ี  สัมภาษณ์ วันที่  ๓๐   สิงหาคม  ๒๕๖๑. 



 

๔๗๙ 

 

หัวข้อ สังเคราะห์ประเด็นส าคัญ 
(พระวิทยากรต้นแบบ

สันติภาพ) 
๗) หลักการของการใช้เครื่องมือพุทธสันติวิธีและสันติวิธี 
๘) หลักของการรู้จักบริบทปัญหาขององ์กรนั้นๆก่อนการฝึกอบรม 
๙) หลักกิจกรรมเพ่ือสื่อสารให้เกิดความเข้าใจง่าย  
๑๐) หลักการสอน ทักษะการสอน สอนให้คิดเองอย่าสอนให้จ า 
๑๑) หลักของกิจกรรมเพ่ือปรับใช้ได้กับทุกศาสนา สามารถเรียนรู้ได้ 
๑๒) หลักการพูด ทักษะการพูด ทักษะการสื่อสาร 
๑๓) หลักการอ้างอิงต้องน าข้อมูลของบุคคลที่น่าเชื่อถือเช่น พระพุทธเจ้า 
๑๔) หลักการศึกษาค้นคว้าข้อมูบใหม่ๆเพ่ือเท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
๑๕) หลักการวิเคราะห์ผู้ฟังเพ่ือการสื่อสารให้เหมาะสมกับระดับผู้ฟัง 
๑๖) หลักการพระพุทธเจ้าสามารถเชื่อมโยงกับหลักทฤษฏีของตะวันตก 
๑๗) หลักการวิเคราะห์เนื้อหาที่จะสอนให้มีความเหมาะสมกับผู้ฟัง 
๑๘) หลักการซ้อมท ากิจกรรมซ้อมการบรรยายให้เกิดการเรียนรู้ 
๑๙) หลักของกิจกรรมต้องมีความเชื่อมโยงกับบริบทหรือปัญหาองค์กร  
๒๐) หลักการตรงต่อเวลาและหลักการของความประพฤติเป็นแบบอย่าง 
๒๑) หลักการของมีจิตอาสา มีหัวใจแห่งจิตโพธิสัตว์ความเป็นผู้ให้จากใจ 
๒๒) หลักของการควบคุมอารมณ์ตนเอง คุมสถานการณ์ในห้องบรรยาย 
๒๓) หลักของการจุดประกายความคิดให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
๒๔) หลักการเรียนรู้ทางจิตวิทยา เช่น ทฤษฏีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ 
๒๕) หลักของการคิดสร้างสรรค์และหลักของการพัฒนาบุคลิกภาพ 
๒๖) หลักของจริยาวัตร เสขิยวัตร ความประพฤติของพระสงฆ์ 
๒๗) หลักความรู้ทางพระพุทธศาสนาโดยยึดพระไตรปิฏกเป็นหลักส าคัญ 
๒๘) หลักการท าจิตให้ผ่องใส มีจิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม 
๒๙) หลักการสอนวิปัสสนากรรมฐานตามแนวทางสติปัฏฐาน ๔ 
๓๐) หลักทางสายกลางสร้างความมั่นใจและสังคมพ่ึงพาได้ 
๓๑) หลักการน าผลวิจัยมาอ้างอิงเพ่ือให้เกิดการยอมรับในการบรรยาย 
๓๒) หลักการใช้น้ าเสียง การใช้ภาษา การสร้างบรรยากาศให้เหมาะสม 
๓๓) หลักของความเป็นครู มีจิตวิญญาณของความเป็นครู  
๓๔) หลักของการสร้างเครือข่ายและการท างานเป็นทีมร่วมกัน 
๓๕) หลักของ KUSA คือ ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ทัศนคติ 
๓๖) หลักของกายพร้อม ใจพร้อม ทักษะการเป็นวิทยากรพร้อม 



 

๔๘๐ 

 

หัวข้อ สังเคราะห์ประเด็นส าคัญ 
 
 

(๒) 
อุดมการณ์ 

ของการเป็นวิทยากร
ต้นแบบสันติภาพ 
โดยพุทธสันติวิธี 

หรือ 
(พระวิทยากรต้นแบบ

สันติภาพ) 

๑) ท างานเผยแผ่เพ่ือพระพุทธเจ้าเป็นการบูชาพระรัตนตรัย 
๒) เป็นผู้มีความเสียสละ อยากช่วยเหลือองค์กรให้เกิดสันติสุข 
๓) มีความศรัทธามีความจริงใจเต็มใจมุ่งมั่นพัฒนาตนแล้วพัฒนาผู้อ่ืน 
๔) มีความจิตปรารถนาอย่างแรงกล้าในการพัฒนาตนเพ่ือการเรียนรู้ 
๕) มีฉันทะในการพัฒนาตนและมีความกระหายในการเรียนรู้สิ่งใหม่ 
๖) อยากเติบโตภายนอกและภายใน เพ่ือเป็นวิทยากรต้นแบบสันติภาพ 
๗) มีความรักในการเผยแผ่ธรรมและการเป็นวิทยากรต้นแบบสันติภาพ 
๘) มีจิตแห่งโพธิสัตว์มองประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 
๙) มีความเชื่อม่ันในกระบวนการของธรรมะโอดีและพุทธสันติวิธี 
๑๐) อยากเห็นสังคมองค์กรเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีเกิดสันติสุข 
๑๑) มีทัศนคติในเชิงบวกในการเป็นวิทยากรต้นแบบสันติภาพ 
๑๒) มีความมุ่งมั่นเรียนรู้ในการฝึกฝนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
๑๓) มีความอดทนต่อความแตกต่างทางพหุวัฒนธรรม 
๑๔) ยึดมั่นในคุณธรรม เป็นแบบอย่างท่ีดีในทุกมิติในการใช้ชีวิต 
๑๕) มีความเป็นกลางไม่ชี้น าด้านใดเพ่ือสร้างความขัดแย้งแต้ต้องให้สติ 
๑๖) มีจรรยาบรรณในการเป็นวิทยากรต้นแบบสันติภาพ 
๑๗) มีอุดมการณ์ของการเป็นนักสอนและเป็นครูที่สร้างแรงบันดาลใจ 
๑๘) ได้รับการพัฒนาจิตใจตามแนวทางพระพุทธศาสนา 
๑๙) สร้างวิทยากรออกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในองค์กร 
๒๐) มีความมุ่งมั่ยในการถ่ายทอดสื่อสารให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจ 
๒๑) มีเป้าหมายเพ่ือบูชาพระรัตนตรัย 
๒๒) ประโยชน์ของสังคมต้องมาก่อนประโยชน์ส่วนตน 
๒๓) มีความเบิกบานกับการรับใช้เพื่อนมนุษย์  
๒๔) มีหัวใจของการเป็นนักเผยแผ่ที่ดีตามแนวทางของพระพุทธเจ้า 
๒๕) สามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนและท างานร่วมกับทุกศาสนาได้ 
๒๖) ยอมรับเคารพอดทนในความแตกต่างทางศาสนา 
๒๗) เพ่ือท างานเพ่ืองาน มีอุดมการณ์เพ่ือส่วนรวม 
๒๘) ไม่บิดเบือนค าสอนของพระพุทธเจ้า ยึดรากค าสอนพระพุทธเจ้า 



 

๔๘๑ 

 

หัวข้อ สังเคราะห์ประเด็นส าคัญ 
๒๙) วิทยากรต้นแบบต้องยึดความเป็นจิตอาสาเพ่ือเพ่ือนมนุษย์ 
๓๐) มีฐานของการแบ่งปันไม่หวงวิชาไม่ริษยาเพ่ือนวิทยากรด้วยกัน   

(๓) 
วิธีการ 

ถ่ายทอดและวิธีการ
พัฒนาวิทยากรต้นแบบ

สันติภาพ 
โดยพุทธสันติวิธี 

หรือ 
(พระวิทยากรต้นแบบ

สันติภาพ) 

๑) ถ่ายทอดเพ่ือให้เกิดความเข้าใจง่าย มีตัวอย่างประกอบเหตุการณ์จริง 
๒) มีการสื่อสารสองทางระหว่างวิทยากรกับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
๓) มีการท ากิจกรรมกลุ่ม เกม เพื่อการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
๔) เชิงวิชาการแต่มีกิจกรรมมาสนับสนุนบูรณาการให้เกิดการเรียนรู้ 
๕) ถ่ายทอดลักษณะกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ 
๖) ก่อนถ่ายทอดสื่อสารจึงต้องผ่านการวิเคราะห์ผู้ฟัง 
๗) น าเทคโนโลยีมาใช้ในการสื่อสารเพ่ือให้เกิดความน่าสนใจมากข้ึน 
๘) หลังจากท ากิจกรรมมีการแบ่งปันเพื่อเกิดการทบทวนและตระหนักรู้ 
๙) ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมลงมือเรียนรู้ลงมือท าด้วยตนเอง 
๑๐) เรียนรู้ผ่านสถานการณ์จ าลองหรือสถานการณ์จริง 
๑๑) เนื้อหาไม่ต้องเตรียมมากแต่ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเรียนรู้เอง 
๑๒) ต้องมีการคัดสรรผู้จะมาเป็นวิทยากรต้นแบบด้านสันติภาพ 
๑๓) เปิดโอกาสให้ศึกษาดูงานจริงและฝึกผ่านเวทีการฝึกอบรมจริง 
๑๔) ถอดทักษะจากวิทยากรต้นแบบมาเป็นทักษะของเราเอง  
๑๕) วิธีการถ่ายทอดที่มีความหลากหลายเทคนิค 
๑๖) สร้างกิจกรรมให้ผู้เข้าฝึกอบรมแก้ปัญหาด้วยตนเอง 
๑๗) ใช้เพลง สื่อวีดีโอ สถานการณ์ กิจกรรม เกม  
๑๘) วิธีการในเกิดความน่าเชื่อถือ บอกว่า “ผลการวิจัย” กล่าวว่า 
๑๙) วิธีการน าเสนอที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ แสดงว่าเรียนรู้อยู่ตลอด 
๒๐) การน าเสนอควรสามารถปรับตัวได้ตามสถานการณ์  
๒๑) ใช้ภาษาท่ีมีความเข้าใจง่าย ภาษาสื่อสารเชิงสันติภาพ 
๒๒) ควรมีวิธีการสื่อสารหรือพัฒนาเชิงผสมผสาน 
๒๓) ช่วงพักเบรคมีดนตรีผ่อนคลายเพื่อลดความตึงเครียด 
๒๔) น าเสนอด้วยพาเวอร์พ้อยด้วยตัวหนังสือประเด็นส าคัญ  
๒๕) วิธีการสื่อสารสองทาง มีวีดีโอที่สอดคล้องกับเรื่องท่ีบรรยาย 
๒๖) วิธีการเพ่ือให้เกิดการจูงใจโน้มน้าวในการเรียนรู้ 
๒๗) วิธีการสะท้อนกลับจากผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
๒๘) วิธีการยกตัวอย่าง กรณีศึกษา เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 



 

๔๘๒ 

 

หัวข้อ สังเคราะห์ประเด็นส าคัญ 
๒๙ เรียนรู้ผ่านกิจกรรมมากกว่าการบรรยาย ลงมือปฏิบัติลงมือท า 
๓๐) วิธีการสื่อสารผ่านเทคโนโลยี สร้างโปรแกรมในการเรียนรู้ 
๓๑) ฝึกทักษะการเป็นวิทยากรและมีการบันทึกวีดีโอ 
๓๒) มีความสนุกสนานเพลิดเพลินมีอารมณ์ขัน 
๓๓) วิธีการถ่ายทอดถ่ายจากประสบการณ์ของวิทยากรเอง 
๓๔) สามารถถ่ายทอดได้แม้ไม่มีสื่อหรืออุปกรณ์ใดๆ หรือไฟดับ 
๓๕) ต้องผ่านการฝึกพัฒนามากกว่า ๑,๐๐๐ ชั่วโมงข้ึนไป  
๓๖) ต้องมีวิธีการถ่ายทอดกิจกรรมใหม่ๆ ผลิตกิจกรรมใหม่ๆ  
๓๗) ต้องมีการรับสิ่งใหม่ๆ หมั่นเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
๓๘) มีกระบวนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม บรรยากาศมีความผ่อนคลาย 
๓๙) มีวิธีการสื่อสารหรือพัฒนาด้วยเพลินกิจกรรมเพลินธรรม 
๔๐) วิธีการพัฒนาให้เห็นเป็นรูปธรรมเหมือนใบไม้ในก ามือ 
๔๑) รู้เท่าทันกระแสของสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการประยุกต์ 
๔๒) วิธีการลงมือท าเกิดการสัมผัส ทดลอง เรียนรู้ผ่านกิจกรรม 
๔๓) วิธีการออกแบบกิจกรรมเพ่ือการสื่อสารในการฝึกอบรม 
๔๔) วิธีการถ่ายทอดของวิทยากรยุคใหม่ต้องหาความแตกต่าง 
๔๕) สร้างภาพลักษณ์ด้านการสื่อสารทางสื่อสังคมออนไลน์ในทางบวก 

(๔) 
คุณสมบัติและ
คุณลักษณะ 

ของการเป็นวิทยากร
ต้นแบบสันติภาพ 
โดยพุทธสันติวิธี 

หรือ 
(พระวิทยากรต้นแบบ

สันติภาพ) 
 
 
 
 

๑) เข้าใจลักษณะบริบทขององค์กรและเข้าใจผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
๒) สามารถวิเคราะห์ว่าองค์กรต้องการอะไรในการจัดการฝึกอบรมครั้งนี้ 
๓) วิทยากรต้นแบบควรมีเป็นพระสงฆ์เพราะรู้ในหลักพระพุทธศาสนา 
๔) ต้องสามารถออกแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
๕) มีศิลปะการถ่ายทอดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้เกิดความง่าย 
๖) มีจิตวิทยาในการโน้มน้าวให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีส่วนร่วม 
๗) สามารถเข้าใจปัญหาขององค์กร และระบบด้านการบริการสุขภาพ 
๘) มีสื่อการสอนที่ทันสมัยเท่าทันเหตุการณ์ในปัจจุบัน  
๙) เป็นวิทยากรกระบวนการกลุ่มสร้างการมีส่วนร่วม 
๑๐) มีการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง 
๑๑) ต้องสามารถตอบโจทย์ขององค์กร ถ่ายทอดให้ถูกจุด 
๑๒) ต้องมีความรู้ในเรื่องที่จะบรรยาย มีความรู้หลากหลายเพื่อเชื่อมโยง 
๑๓) ต้องมีทัศนคติที่ดีในการเป็นวิทยากรต้นแบบ 



 

๔๘๓ 

 

หัวข้อ สังเคราะห์ประเด็นส าคัญ 
 ๑๔) มีความเชื่อม่ันในพุทธสันติวิธีว่าจะท าให้องค์กรสังคมเกิดสันติสุข 

๑๕) มีความประพฤติตนเป็นวิทยากรที่ดีในทุกมิติ 
๑๖) มีความรอบรู้ มีความสงบเย็น  
๑๗) กระบวนการฝึกอบรมที่มีความหลากหลายต้องเก่งออกแบบกิจกรรม 
๑๘) ต้องเสนอทางออกด้วยพุทธสันติวิธีที่มีความเหมาะสม 
๑๙) มีความรู้พุทธสันติวิธี มีทัศนคติต่อพุทธสันติวิธีที่ดี และมีทักษะเสนอ 
๒๐) ต้องสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี 
๒๑) มีใจรักศรัทธาในการเป็นวิทยากรต้นแบบ 
๒๒) สามารถท าเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย 
๒๓) ต้องมีอารมณ์ขัน มีไหวพริบปฏิภาณ มีความใจกว้าง 
๒๔) ควรเป็นนักเทศน์หรือนักพูดที่มีประสบการณ์ในการสื่อสารธรรม 
๒๕) มีความเมตตาสูงเข้าใจผู้อื่นพยายามจะช่วยเหลือทุกคน 
๒๖) มีผสมผสานเหตุการณ์ปัจจุบันกับธรรมะเพ่ือการเชื่อมโยงปฏิบัติ 
๒๗) มีท่าทางยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นมิตร มีวาทศิลป์ในการสื่อสาร 
๒๘) มีน้ าเสียงที่กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ 
๒๙) ต้องมี KSA ความรู้ดี ทักษะการสื่อสารดี และทัศนคติที่ดี 
๓๐) เป็นพระสงฆ์ที่ไม่ต้องมีชื่อเสียงหรือไม่มีการศึกษาสูง  
๓๑) ต้องลงมือปฏิบัติมาก่อนในเรื่องท่ีจะสอนเพื่อเกิดความน่าเชื่อถือ 
๓๒) มีความแตกฉานในค าสอนทางพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้ง 
๓๓) เป็นผู้ช่างสังเกต มีการปรับตัวเก่ง มีความรักในการเป็นวิทยากร 
๓๔) มีความรู้ทางพระพุทธศาสนาและความรู้ในทางโลก 
๓๕) มีความน่าเชื่อถือมีทักษะในการถ่ายทอดอย่างนุ่มนวลสร้างสันติสุข 
๓๖) มีการวางแผนที่ดี มีเอกลักษณ์เป็นตนเอง 
๓๗) มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับการเป็นวิทยากรต้นแบบ 
๓๘) มีจิตวิญญาณของความเป็นครู 
๓๘) ยึดมั่นในพระธรรมวินัยมีวิชาจรณะสัมปันโน 
๓๙) มีทักษะในการใช้ประกอบการบรรยาย 
๔๐) มีความน่ารักมีความเมตตาให้ผู้อื่นสัมผัสได้ 
๔๑) มีความรักในการเผยแผ่ค าสอนในทางพระพุทธศาสนา 
๔๒) มีข้อมูลที่เท่าทันเหตุการณ์ในปัจจุบัน  



 

๔๘๔ 

 

หัวข้อ สังเคราะห์ประเด็นส าคัญ 
๔๓) มีความสามารถในการท ากิจกรรม 
๔๔) มีสมณสารูปที่สร้างความศรัทธาต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
๔๕) มีความพร้อมด้านจิตใจ ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ  

(๕) 
ตัวช้ีวัดด้านคุณสมบัติ 
ของการเป็นวิทยากร

ต้นแบบสันติภาพ 
โดยพุทธสันติวิธี 

หรือ 
(พระวิทยากรต้นแบบ

สันติภาพ) 

๑) วัดจากการมีส่วนร่วมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
๒) วัดจากความส าเร็จและความสุขขององค์กรที่ผ่านการฝึกอบรม 
๓) วัดจากความพึงพอใจด้วยการประเมินผลของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
๔) วัดจากสามารถน าสิ่งที่เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตและการท างาน 
๕) วัดจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
๖) วัดจากความสนใจ เช่น ไม่นั่งหลับ ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
๗) วัดจากการเกิดความตระหนักรู้ภายในของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
๘) วัดจากการเรียกร้องต้องการวิทยากรท่านเดิมมาบรรยายอีกครั้ง 
๙) วัดจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในองค์กรนั้น 
๑๐) วัดจากใบประเมินก่อนและมีการประเมินภายหลังการฝึกอบรม 
๑๑) วัดจากความรู้ วัดจากทักษะ วัดจากทัศนคติ 
๑๒) วัดจากการติดตามผล ๑ เดือน ๓ เดือน ๖ เดือน และ  ๑ ปี 
๑๓) วัดจากการสื่อสารให้ผู้เข้าอบรมเกิดความเข้าใจ สนใจ เปิดใจเรียนรู้ 
๑๔) วัดจากการสร้างกิจกรรมขึ้นมาเพ่ือตอบโจทย์ขององค์กร 
๑๕) วัดจากการที่วิทยากรต้องรู้ทฤษฏีการถ่ายทอด 
๑๖) วัดจากการที่วิทยากรต้องสามารถประยุกต์ใช้ได้ 
๑๗) วัดจากการที่วิทยากรต้องสามารถปรับใช้ได้เมื่อเจอสถานการณ์ 
๑๘) วัดจากการที่วิทยากรคิดกิจกรรมขึ้นมาใหม่ เกิดผลกระทบต่อผู้ฟัง 
๑๙) วัดจากการที่วิทยากรต้องมี Mindset ในเชิงบวก 
๒๐) วัดจากการสื่อสารให้เกิดความเข้าใจง่าย 
๒๑) วัดจากจ านวนของวิทยากรต้นแบบที่พึงประสงค์ 
๒๒) วัดจากผู้เข้าอบรมมคีวามสุข รอยยิ้ม สงบ เห็นคุณค่าในตนเอง 
๒๓) วัดจากภาวนา ๔ คือ กาย พฤติกรรม จิตใจ ปัญญาในการแก้ปัญหา 
๒๔) วัดจากบุคลิกภาพภายนอก เช่น การปรากฏตัวให้เกิดศรัทธา 
๒๕) วัดจากบุคลิกภาพภายใน เช่น มีความสงบเย็นเป็นประโยชน์ 
๒๖) วัดจากการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการฝึกอบรมวิทยากรต้นแบบ 
๒๗) วัดจากการสร้างศรัทธาให้เกิดข้ึนในพระพุทธศาสนา 



 

๔๘๕ 

 

หัวข้อ สังเคราะห์ประเด็นส าคัญ 
๒๘) วัดจากผู้นิมนต์ไปบรรยาย เช่น การนิมนต์ซ้ าๆ อบรมหลายรุ่น 
๒๙) วัดจากใบประเมินผลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
๓๐) วัดจากการสามารถควบคุมตนเองได้เมื่อเจอสถานการณ์ต่างๆ 
๓๑) วัดจากการตอบโจทย์หรือแก้ปัญหาขององค์กรนั้นๆ 
๓๒) วัดจากความมุ่งม่ันในการเก้ือกูลให้องค์กรสังคมเกิดสันติสุข 

(๖) 
รูปแบบ 

ของการพัฒนาวิทยากร
ต้นแบบสันติภาพ 
โดยพุทธสันติวิธี 

หรือ 
(รูปแบบการพัฒนา 
พระวิทยากรต้นแบบ

สันติภาพ) 

๑) พัฒนาด้านสันติภาพภายในก่อนจะเป็นวิทยากรต้นแบบสันติภาพ 
๒) มีความรู้ความเข้าใจมีความเชื่อมั่นศรัทธาในพุทธสันติวิธี 
๓) พัฒนาเป็นนักสื่อสารเชิงสันติภาพ เช่น พูด เขียนผ่านออนไลน์ 
๔) แสวงหาความร่วมมือกับทุกศาสนาเพ่ือขยายผลด้านสันติภาพ 
๕) เริ่มจากพระสงฆ์ท่ีมีใจรักในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
๖) การน าข่าวเหตุการณ์ปัจจุบันมาประยุกต์ในการบรรยาย 
๗) ฝึกทักษะการสื่อสารให้เกิดความเข้าใจง่ายจากนามธรรมเป็นรูปธรรม 
๘) เป็นพระสงฆ์ธรรมดาไม่ต้องมียศต าแหน่งเป็นวิทยากรต้นแบบได้ 
๙) มีความแม่นย าในหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาตามพระไตรปิฎก 
๑๐) พัฒนาความคิดสร้างสรรค์การคิดต่อยอดค้นหาความถนัดของตน 
๑๑) พัฒนาให้เห็นและสัมผัสแก่นของการฝึกอบรมของธรรมะโอดี 
๑๒) ต้องไม่ลืมความเป็นพระสงฆ์ เช่น บุคลิกภาพ ค าพูด กรอบของสงฆ์ 
๑๓) สร้างกิจกรรมเรียนรู้แบบพระพุทธศาสนาเป็นกิจกรรมเชิงพุทธ 
๑๔) พัฒนาเป็นวิทยากรกระบวนการมุ่งเน้นจากจิตใจมากกว่าภายนอก 
๑๕) เปลี่ยนจากจิตใจก่อนค่อยพัฒนาพัฒนาสู่ภายนอก 
๑๖) กิจกรรมเป็นเพียงเครื่องมือเท่านั้นแต่ความลึกซึ้งอยู่ที่วิทยากร 
๑๗) ค้นหาแก่นของธรรมะโอดีด้วยการใช้หัวใจสอนมิใช่เพียงท ากิจกรรม 
๑๘) ธรรมะโอดีเป็นธรรมะกระบวนการเน้นพัฒนาด้านจิตใจ 
๑๙) ผู้จะมาเป็นวิทยากรต้นแบบส าคัญกว่ารูปแบบกระบวนการ 
๒๐) เกดิความรักความศรัทธาในกระบวนการธรรมะโอดี 
๒๑) พัฒนาให้สามารถคิดตต่อยอดกิจกรรมเองได้  
๒๒) มีการคัดเลือกวิทยากรด้วยการสัมภาษณ์จากภายใน 
๒๓) เน้นการพัฒนาจาก Mind Training การฝึกด้านจิตใจ  
๒๔) หาบุคคลที่มีแนวคิด วิธีคิด อุดมการณ์เดียวกันกับธรรมะโอดี 
๒๕) วิทยากรต้องสามารถน าไปต่อยอดได้ในบริบทที่มีความแตกต่างกัน 



 

๔๘๖ 

 

หัวข้อ สังเคราะห์ประเด็นส าคัญ 
๒๖) จึงควรพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาMindsetเชิงบวก 
๒๗) วิทยากรต้องสามารถเข้าใจแก่นของธรรมะโอดีที่เป็นรูปธรรม  
๒๘) พัฒนาบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมในการแสดงออก 
๒๙) วิทยากรต้นแบบต้องมี Mind Training เน้นการฝึกจากภายใน 
๓๐) พัฒนาวิทยากรต้นแบบให้มีใจรักศรัทธาในรูปแบบของธรรมะโอดี 
๓๑) ดึงศักยภาพของวิทยากรออกมาให้เกิดความเชื่อม่ัน 
๓๒) พัฒนาการละลายพฤติกรรม ลดความแปลกหน้าสร้างความคุ้นเคย 
๓๓) พัฒนาจุดแข็งให้ดีที่สุด อย่าสนใจแต่จุดอ่อนจนจุดแข็งเป็นจุดอ่อน 
๓๔) วิทยากรต้นแบบสร้างคุณค่าให้เกิดความคุ้มค่า 
๓๕) เป็นการปั้นวิทยากรที่เก่งกว่าเราสร้างต้นกล้าธรรมะโอดี 
๓๖) ต้องมีหลักสูตรที่มีความชัดเจน 
๓๗) ต้องมีการประเมินวิทยากรที่เราพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
๓๘) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการปรับปรุงหลักสูตรจนเกิดมาตรฐาน 
๒๙) ให้โอกาสร่วมสังเกตการณ์วิทยากรต้นแบบที่มีการฝึกอบรม 
๓๐) ให้โอกาสร่วมทีมวิทยากรต้นแบบเพื่อการเรียนรู้ประสบการณ์ตรง 
๓๑) ฝึกจากการลงพ้ืนที่จริง เพ่ือถอดบทเรียน และฝึกการแก้ปัญหา 
๓๒) พัฒนาหลักสูตร ทดลอง ปรับปรุง และรับรองหลักสูตร 
๓๓) ต้องได้รับการฝึกงานก่อนยกระดับเป็นวิทยากรต้นแบบ 
๓๔) มีการถอดบทเรียนทุกครั้งเมื่อไปบรรยายในองค์กรที่มีบริบทต่างกัน 
๓๕) ควรเป็นพระสงฆ์ในการพัฒนาเป็นวิทยากรต้นแบบสันติภาพ 
๓๖) วิทยากรต้นแบบต้องเริ่มจากความอยากจะเป็นมีฉันทะพัฒนาตน 
๓๗) มีระบบพี่เลี้ยงคอยดูแลวิทยากรต้นแบบในการพัฒนาตน 
๓๘) มีการแบ่งระดับต้น กลาง สูง และระดับเชี่ยวชาญ 
๓๙) รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบควรให้ลงมือปฏิบัติจริง 
๔๐) เข้าใจในพุทธสันติวิธี และวิธีการใช้ในเครื่องมือของพุทธสันติวิธี 
๔๑) ฝึกทักษะการเป็นวิทยากรต้นแบบให้เกิดความช านาญเข้าใจ 
๔๒) ฝึกทักษะใช้สื่อเทคโนโนโลยีในการน าเสนอให้เกิดความเชี่ยวชาญ 
๔๓) ควรสร้างกิจกรรมให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 
๔๔) พัฒนาหลักการพูด หลักวิทยากร หลักท าพาเวอร์พ้อยส์ 
๔๕) ทดลองฝึกภาคปฏิบัติ มีการทดลอง มีการประเมินผล มีการสะท้อน 



 

๔๘๗ 

 

หัวข้อ สังเคราะห์ประเด็นส าคัญ 
๔๖) ควรมีวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญมาสอนในเรื่องนั้นๆ  
๔๗) เริ่มจากบุคคลที่มีทัศนคติทีด่ีต่อการเป็นวิทยากรต้นแบบ 
๔๘) ฝึกการออกแบบกิจกรรมเพ่ือตอบสนององค์กรในบริบทต่างๆ 
๔๙) พัฒนาด้านบุคลิกภาพของการเป็นวิทยากรต้นแบบ 
๕๐) ควรใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ  
๕๑) ฝึกการวิเคราะห์องค์กรก่อนสร้างกิจกรรมการตอบโจทย์ 
๕๒) ฝึกการประสานในการเตรียมอุปกรณ์กับผู้จัดการฝึกอบรม 
๕๓) ฝึกการเป็นนักฟังที่ดี ยอมรับค าวิจารณ์เพ่ือการพัฒนา 
๕๔) สร้างกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรลดความขัดแย้ง 
๕๕) สร้างกิจกรรมเกี่ยวกับพุทธสันติวิธีเพ่ือเสริมสร้างองค์กรสันติสุข 
๕๖) มีการทบทวนตนเองผ่านกระบวนการของ PDCA 
๕๗) ฝึกการสอนวิปัสสนากรรมฐานตามแนวทางสติปัฏฐาน๔ 
๕๘) ฝึกออกแบบกิจกรรมที่น าไปสู่ความสงบสามัคคีในองค์กร 
๕๙) ต้องค านึกถึงอัตลักษณ์และบริบทขององค์กรที่เราไปบรรยาย 
๖๐) พัฒนากิจกรรมพอกกิเลส เพื่อให้เกิดความชอบไว้วางใจ 
๖๑) รูปแบบการพัฒนาปรับตามสถานการณ์ กลุ่มคน ต้องฝึกยืดหยุ่น 
๖๒) มีรูปแบบตามศีล สมาธิ ปัญญา นึกถึงความเป็นมนุษย์ 
๖๓) นึกถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม กิจกรรมต้องเป็นกลาง 
๖๔) วิทยากรควรหาต้นแบบบุคคลผู้เป็นวิทยากรต้นแบบให้เจอ 
๖๕) ต้องสร้างการเรียนรู้เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ 
๖๖) รูปแบบมีการทดลองก่อน ผู้ทรงคุณวุฒิรับรองรูปแบบแล้วน าไปใช้ 
๖๗) ต้องเข้าใจในค าว่าพุทธสันติวิธีและสามารถน าพุทธสันติวิธีไปใช้ได้ 
๖๘) รูปแบบต้องเป็นกิจกรรม เกม กระบวนการเรียนรู้มีส่วนร่วม 
๖๙) ต้องเข้าใจทฤษฏีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ 
๗๐) ต้องเข้าใจบริบทขององค์กรสาธารณสุข บริษัท องค์กรการศึกษา 
๗๑) ฝึกเป็นวิทยากรนักกระบวนการมิใช่นักบรรยายหรือทอล์คโชว์ 
๗๒) ฝึกการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรือตามสถานการณ์ มีไหวพริบ 
๗๓) ฝึกธรรมะบูรณาการเข้ากับศาสตร์สมัยใหม่ 
๗๔) ฝึกการให้ค าปรึกษา ฝึกการโค้ช ฝึกวิทยากรกระบวนการ FA 
๗๕) หาความถนัดของแต่ละรูปว่ามีความเชี่ยวชาญในด้านใด 



 

๔๘๘ 

 

หัวข้อ สังเคราะห์ประเด็นส าคัญ 
๗๖) การใช้สื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เกม กิจกรรม เพลง สื่อ 
๗๗) ฝึกการละลายพฤติกรรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
๗๘) ฝึกทักษะการตอบค าถามเฉพาะหน้าหรือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
๗๙) ฝึกทักษะสมดุล ไม่สนุกหรือเครียดเกินไป ต้องมีความเหมาะสม 
๘๐) ฝึกภาคสนามด้วยการลงไปศึกษาความต้องการขององค์กร 
๘๑) ฝึกภาคสนามด้วยการศึกษาปัญหาขององค์กรเพื่อออกแบบกิจกรรม 
๘๒) มีการคัดกรองผู้สมัครก่อนจะน ามาพัฒนาวิทยากรต้นแบบ 
๘๓) ยอมรับกติกาในการพัฒนาวิทยากรต้นแบบถึงพรรษาจะมากกว่า 
๘๔) พาไปศึกษาดูงานในสถานที่ฝึกอบรมจริงเพ่ือเกิดการเรียนรู้ 
๘๕) พัฒนาด้านอุดมการณ์และการสร้างเครือข่ายการท างานร่วมกัน 
๘๖) ดูจากการมีความรัก ความศรัทธาในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
๘๗) ศึกษาเรียนรู้ถอดบทเรียนจากพระสงฆ์รุ่นเก่าท่ีเป็นวิทยากรต้นแบบ 
๘๘) ฝึกจากการให้แก้ปัญหาร่วมกัน โดยเป็นโจทย์ของการพัฒนา 
๘๙) เริ่มจากการลดอัตตาตัวตนมุ่งเรียนรู้ร่วมกัน 
๙๐) เริ่มจากส ารวจความต้องการ ความจ าเป็น สภาพปัญหา 
๙๑) ควรหาคุณลักษณะของMaster training ควรมีคุณลักษณะอย่างไร 
๙๒) เกณฑ์ด้านกายภาพ เช่น อายุ พรรษา ประสบการณ์ การศึกษา  
๙๓) เกณฑ์จิตตภาพ เช่น บุคลิกภาพ อารมณ์ จรณะ ความประพฤติ 
๙๔) เกณฑ์ด้านจิตใจ เช่น มีความสุข มองโลกบวก มีMindsetบวก 
๙๕) ศึกษาสภาพปัญหา ก าหนดคุณสมบัติวิทยากร และพัฒนาหลักสูตร 
๙๖) มีความประพฤติท่ีดีงามมีประสบการณ์ในการฝึกอบรม 
๙๗) ปฏิบัติตามเงื่อนไขตามท่ีหลักสูตรก าหนดไว้ 
๙๘) พัฒนาวิทยากรกระบวนการ ออกแบบกิจกรรม โค้ชชิ่ง และAL 
๙๙) ออกแบบกิจกรรมที่เปลี่ยนแปลงจากภายในจิตใจ 
๑๐๐) ออกแบบกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างองค์กรสันติสุข 
๑๐๑) เครื่องมือการออกแบบกิจกรรมจะติดตัววิทยากรตลอดไป 
๑๐๒) วิทยากรต้องสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งในองค์กร 
๑๐๓) ให้วิธีการในการท าอาหารกับวิทยากรต้นแบบ เครื่องปรุงไปหาเอง 
๑๐๔) ฐานกายสัมผัส ฐานใจหลอมรวม ฐานคิดต้องร่วมคิดร่วมสร้าง 
๑๐๕) เข้าใจความขัดแย้งกับสอดรับพระพุทธศาสนาอย่างไร 



 

๔๘๙ 

 

หัวข้อ สังเคราะห์ประเด็นส าคัญ 
๑๐๖) สร้างวิทยากรต้นแบบผู้น าการเปลี่ยนแปลงในองค์กร 
๑๐๗) ต้องการพระสงฆ์ที่สิโรราบในการพัฒนาตน ยอมพัฒนาตนเอง 
๑๐๘) ต้องหาพระสงฆ์ที่มีฉันทะในการความหิวโหยในการพัฒนาตนเอง 
๑๐๙) ใช้หลักภาวนา๔ เป็นกรอบในการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ 
๑๑๐) ฝึกทักษะการสื่อสาร ทักษะการฟัง ทักษะการคิดวิเคราะห์  
๑๑๑) มีรูปแบบการฝึกอบรมแบบกิจกรรมกลุ่มสร้างความสัมพันธ์ 
๑๑๒) พุทธสันติวิธีต้องก้าวข้ามศาสนาแต่มองความเป็นมนุษย์ 
๑๑๓) เริ่มจากไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญา ตามแนวทางพระพุทธศาสนา 
๑๑๔) ศีลเป็นการอยู่ร่วมกัน เคารพกติกา เคารพในความแตกต่าง 
๑๑๕) เริ่มจากการเรียนรู้จากภายในจิตใจก่อนพัฒนาสู่ภายนอก 
๑๑๖) กิจกรรมควรมีการยืดหยุ่นตามสถานการณ์ 
๑๑๗) ต้องเติบโตทั้งภายนอกคือผู้เข้าอบรม และภายในคือทีมงาน 
๑๑๘) มีการสะท้อนด้วยสาราณียธรรมเพื่อการพัฒนา 
๑๑๙) พัฒนาตามกรอบของพระธรรมวินัย ปฏิบัติตามเสขิยวัตร 
๑๑๙) พัฒนาบุคลิกภาพ การเดิน การนั่ง กิริยามารยาท สัมมาวาจา 
๑๒๐) รักษาศรัทธาไว้ให้ตั้งมั่น เป็นการรักษาภาพลักษณ์วิทยากร 
๑๒๑) ต้องมีการปวารณาต่อกันไว้ก่อนการเรียนรู้กิจกรรม 
๑๒๒) เน้นหลักการ อุดมการณ์ วิธีการ ของพระพุทธเจ้า 
๑๒๓) มีจิตวิญญาณในการถ่ายทอดเพ่ือการเปลี่ยนแปลงองค์กร 
๑๒๔) การคัดเลือกวิทยากรต้องดูความอยากของผู้สมัครเข้ามา 
๑๒๕) ต้องหาเวทีให้ลงมือปฏิบัติผ่านประสบการณ์ตรง 
๑๒๖) พัฒนาแนวทางชอบ ใช่ เชื่อ ด้วนรักศรัทธาเชื่อมั่น 
๑๒๗) พัฒนารูปแบบของการจัดกิจกรรมเพ่ือเกิดการเรียนรู้ 
๑๒๘) ต้องฝึกการวิเคราะห์ศึกษาบริบทขององค์กรที่เราไปบรรยาย 
๑๒๙) ออกแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับองค์กรผ่านพุทธสันติวิธี 
๑๓๐) รูปแบบการพัฒนามนุษย์ให้เกิดสันติสุขภายในจิตใจ 

 

ดังนั้น ผู้วิจัยได้สังเคราะห์จากการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิทยากร
ต้นแบบ ประกอบด้วย  วิทยากรการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรม องค์กรผู้จัดการฝึกอบรม และ
ผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญ ถือว่าเป็นข้อมูลที่สามารถน าไปพัฒนารูปแบบได้เป็นอย่างดี  เพราะมีความ



 

๔๙๐ 

 

หลากหลายมุมมองแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นชัดคือต้องยึดหลักของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอันเป็นฐาน
ส าคัญของการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี  
 
๕.๓ ขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ 

ประกอบด้วย  
๕.๓.๑ ร่างรูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ 
๕.๓.๒ ทดลองก่อนทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ 
๕.๓.๓ โฟกัสตรวจสอบรูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ  
๕.๓.๔ สังเคราะห์การโฟกัสรูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ   
๕.๓.๕ สรุปการโฟกัสรูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ 

 

๕.๓.๑ ร่างรูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี 
 

ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัย บทความ วารสาร ที่เกี่ยวข้อง
รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบตามศาสตร์สมัยใหม่และพระพุทธศาสนาเถรวาท  มีการสัมภาษณ์
“วิทยากรการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรม องค์กรผู้จัดการฝึกอบรม และผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิ”
ศึกษาความต้องการและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เมื่อน าข้อมูลมาสังเคราะห์สู่
การพัฒนารูปแบบตามวิธีการด าเนินวิจัย (D1) เ พ่ือการพัฒนาวิทยากรต้นแบบฉบับร่างอัน
ประกอบด้วย “หัวข้อ วัตถุประสงค์ หลักสูตร หลักการ วิธีการ เนื้อหา กิจกรรม สื่อการสอน และการ
วัดประเมินผล” ผู้วิจัยจึงพัฒนาTraining Road Map ซึ่งเป็นแผนที่การพัฒนาการฝึกอบรมวิทยากร
ต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี โดยการวางแผนการพัฒนาวิทยากรต้นแบบต้องค านึกถึง Training 
Needs ความจ าเป็นในการฝึกอบรม มีความจ าเป็นอะไรต้องพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธ
สันติวิธี Training Need จะเกิดขึ้นได้เมื่อมีเหตุการณ์ ๓ ประการ ดังนี้ 

๑) “เกิดการเปลี่ยนแปลง” เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระดับองค์กร สังคม 
ประเทศ โลกและการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  จึงท าให้เกิดการฝึกอบรมพระวิทยากรต้นแบบสันติภาพ
โดยพุทธสันติวิธี เพราะสังคมมีการเปลี่ยนแปลงพระวิทยากรต้นแบบต้องรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมและมีเครื่องมือในการเผยแผ่ธรรม พร้อมตระหนักว่าควรใช้รูปแบบการเผยแผ่
พระพุทธศาสนารูปแบบใดที่จึงจะเหมาะสมกับองค์กรและสังคมในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ และการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี ๒๑ ซึ่งมุ่งน าเอามนุษย์เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา เมื่อโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงความ
จ าเป็นในการพัฒนาพระวิทยากรต้นแบบจึงควรได้รับการพัฒนา 

๒) “เกิดปัญหา” เป็นปัญหาของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคปัจจุบัน เป็นปัญหา
ขององค์กรเมื่อนิมนต์พระวิทยากรไปอบรมบุคลากร สิ่งที่อยากให้เกิดแต่ไม่เกิดแต่สิ่งที่ไม่อยากให้เกิด



 

๔๙๑ 

 

แล้วเกิด จึงน าไปสู่ปัญหาเป็นความจ าเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนา  การเผยแผ่ธรรมะในยุคปัจจุบัน
ผู้คนสมัยใหม่มองว่า ผู้เผยแผ่ธรรมมักใช้วิธีการ Upload มากกว่าวิธีการ Download ซึ่งวิธีการเผย
แผ่ธรรมแบบการ Upload เป็นการมุ่งสอนมุ่งบรรยายเป็นการชี้น า ชี้แนะแนวทาง เน้นพระวิทยากร
เป็นหลัก เน้นบอกกล่าว เป็นการป้อนข้อมูล เป็นการสื่อสารทางเดียว ขาดการวิเคราะห์ผู้ฟัง ผู้ฟังไม่
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริง ขาดการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้  ไม่มีชีวิตชีวาในการเรียนรู้           
ไม่สามารถเข้าถึงจิตใจผู้ฟัง ผลปรากฎได้เฉพาะข้อมูลความรู้เท่านั้น ส่วนวิธีการเผยแผ่ธรรมะแบบ 
Download เป็นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเรียนรู้ด้วยตนเอง มีการแบ่งปัน     
ใช้กระบวนการฟังกันและกัน เพ่ือค้นหาค าตอบด้วยตัวของตัวเอง ค้นพบเป้าหมายด้วยตนเอง มุ่งหา
ทางออกในปัจจุบันมากกว่าการติดอยู่ในอดีต โดยใช้กิจกรรมเป็นเครื่องมือในการเผยแผ่ธรรม  

พระวิทยากรผู้ใช้วิธีการนี้จะต้องเรียนรู้ศาสตร์สมัยใหม่และพระพุทธศาสนา ด้วยการใช้
ค าว่า“พุทธบูรณาการ”เพ่ือท าให้ธรรมะเกิดความน่าสนใจเกิดความเข้าใจง่าย สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิต  อุปสรรคหรือปัญหาที่ท าให้ธรรมะกลายเป็นความน่าเบื่อ ของคนรุ่นใหม่ไม่ค่อยให้
ความสนใจใฝ่ธรรม เพราะผู้เผยแผ่ธรรมะขาดความรู้จริงในสิ่งที่ถ่ายทอด เวลาถ่ายทอดธรรมะจึง
ก่อให้เกิดความสงสัยในใจของผู้ฟัง  ผู้เผยแผ่ธรรมะไม่มีทักษะในการถ่ายทอดหลักธรรมร่วมสมัย    
ขาดการวิเคราะห์ผู้ฟังเป็นใคร ขาดความตระหนักความต้องการที่แท้จริงของผู้ฟัง  ผู้เผยแผ่ธรรมะใช้
โวหารมากเกินไป เกิดเป็นก าแพงแห่งภาษา จึงต้องฝึกสื่อสารธรรมด้วยภาษาที่ง่ายแต่ต้องรักษาราก
ศัพท์เดิมสามารถบอกที่มาได้ ผู้เผยแผ่ธรรมะขาดความรู้ศาสตร์ร่วมสมัยท าให้ไม่อาจเชื่อมโยง
หลักธรรมเข้ากับความเป็นไปของโลกในยุคปัจจุบัน ขาดเครื่องมือที่จะสื่อสารกับชาวโลกด้ วยภาษา
เดียวกัน  จึงต้องศึกษาศาสตร์สมัยใหม่เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเผยแผ่ธรรมเพ่ือการเข้าถึงคนทุกระดับ 
และบรรยากาศการเผยแผ่ธรรมที่ดูขรึมขลังจริงจังมากเกินไปจนขาดชีวิตชีวา ถือว่าเป็นปัญหาในการ
เผยแผ่ธรรมในองค์กร จึงมีความเป็นจ าเป็นในการสร้างรูปแบบเพื่อพัฒนาวิทยากรต้นแบบ    

๓) “เป็นนโยบายผู้บริหาร”  เป็นการปฏิบัติตามแผนตามกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ นโยบาย
ของผู้บริหารและองค์กรนั้นๆ โดยเฉพาะคณะสงฆ์ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาถือว่าเป็นภารกิจ
หลักอันส าคัญที่จะต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีความมั่งคงยั่งยืน จึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนา
รูปแบบการพัฒนาวิทยากรหรือพระธรรมทูต พระธรรมทายาท เพ่ือออกไปท างานเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายในองค์กรต่างๆ โดยเฉพาะวิทยากรที่จะออกไปท างานใน
องค์กรต่างๆ ต้องมีเครื่องมืออันหลากหลายในการถ่ายทอดธรรมะให้สอดคล้องกับการท างานและการ
ด าเนินชีวิตของคนในองค์กร พระวิทยากรจะใช้เพียงวิธีการบรรยายอย่างเดียวเท่านั้นคงไม่สามารถ
ตอบโจทย์ขององค์กรได้ พระวิทยากรจึงต้องมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ จึงเป็นนโยบายของคณะสงฆ์
ถือว่าเป็นผู้บริหารในกิจการคณะสงฆ ์การฝึกอบรมพระวิทยากรต้นแบบจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง 



 

๔๙๒ 

 

ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ความจ าเป็นในการฝึกอบรมจึงเขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและทัศนคติ โดยวัตถุประสงค์ของการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ
ประกอบด้วย ๑)เพ่ือให้วิทยากรต้นแบบมีความรู้ มีทักษะในการเป็นวิทยากรจนกระทั่งสามารถเขียน
หลักสูตรและแผนการสอนที่ตนเองจะเป็นผู้สอนได้ถูกต้องครบถ้วน  ๒)เพ่ือให้วิทยากรต้นแบบ
สามารถท าการสอนโดยหลักพุทธสันติวิธีได้อย่างถูกต้อง สามารถแสดงพฤติกรรมที่ชี้ให้ถึงการเข้าใจ
พหุวัฒนธรรมด้วยการไม่กล่าวร้ายกับศาสนาหรือวัฒนธรรมอื่นๆ ๓)เพ่ือสามารถวิเคราะห์ปัจจัยส าคัญ
ขององค์กรที่จ าเป็นได้ครบถ้วนตามหลักการที่ก าหนด จึงเป็นโจทย์ท้าทายในการสร้างรูปแบบพัฒนา
วิทยากรต้นแบบธรรมะโอดีโดยพุทธสันติวิธี ท าให้การจัดกระบวนการในการเรียนรู้จึงมีความจ า
เป็นมากส าหรับพระวิทยากรในยุคปัจจุบัน หมดเวลาส าหรับการบรรยายซึ่งเน้นตัวพระวิทยากรเป็น
ส าคัญ แต่พระวิทยากรต้องเป็นผู้อ านวยการในการเรียนรู้ ออกแบบจัดกิจกรรมเพ่ือการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วม โดยการเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จึงต้องมีการปรับศาสตร์สมัยใหม่เข้าหาพระพุทธศาสนา โดยมี
พระพุทธศาสนาเป็นที่ตั้งแล้วน าศาสตร์สมัยใหม่มาสนับสนุนเพื่อให้การสอนธรรมะร่วมสมัยมากขึ้น  

รูปแบบการเผยแผ่แบบธรรมะโอดีหรือพระวิทยากรต้นแบบสันติภาพจึงปรับศาสตร์เข้า
หาพระพุทธศาสนา ใช้รูปแบบกิจกรรมกระบวนการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ภายใต้ค าว่า “ฉลาด
ประยุกต์ สนุกมีสาระ” การสื่อสารธรรมต้องมีการวิเคราะห์ผู้ฟังผู้เข้าฝึกอบรม ถ้าไม่มีการวิเคราะห์
ผู้ฟังการบรรยายในครั้งนั้นจะประสบความล้มเหลว เพราะวิทยากรไม่รู้จักผู้ฟังเลยถือว่าเป็นการดูถูก
ผู้ฟัง ซึ่งต้นแบบของนักวิเคราะห์ผู้ฟังระดับโลกคือพระพุทธเจ้า ถือว่าพระองค์เป็นนักนิเทศศาสตร์คน
แรกของโลก เพราะพุทธกิจของพระพุทธเจ้า เช้ามืด ทรงตรวจดูอุปนิสัยของสัตว์ที่ควรบรรลุธรรม 
แล้วเสด็จไปโปรดสั่งสอน “ปจฺจูเสว คเต กาเล ภพฺพาภพฺเพ  วิโลกน ” เช่น นางกีสาโคตมี ซึ่งสูญเสีย
ลูกร้องไห้คร่ าครวญ ปฏิเสธความจริง พระองค์ก็ทรงวิเคราะห์ก่อนแสดงธรรม ใช้อุบายเพ่ือให้นาง
ยอมรับความจริง ว่าความตายเป็นเรื่องธรรมดาทุกคนต้องตาย  การวิเคราะห์ผู้ฟังจึงเหมือนกับการ
ป้อนข้าวเด็กต้องเอาปากเด็กเป็นประมาณมิใช่เอาปากคนป้อน เลือกธรรมะให้เหมาะสมกับผู้ฟัง     
กับงานท่ีเราไปสื่อสารธรรมจึงถือว่ามืออาชีพอย่างแท้จริง ด้วยการวิเคราะห์ ตั้งแต่ “เพศ อายุ ศาสนา 
อาชีพ การศึกษา ช่วงวัย  ความเชื่อ ภาษา ประเพณี  ภูมิภาค สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและความ
สนใจ”   จึงยึดหลักของ P D C A ตั้งแต่ข้ันการวางแผนการสื่อสาร ถือว่าเป็นวิเคราะห์ผู้ฟังจากนั้นลง
มือปฏิบัติด้วยการสื่อสารจริง และมีการประเมินผล ผลเป็นอย่างไรก็น ามาปรับปรุงใหม่ แล้วน าไป
ทดลองอีกครั้ง การวิเคราะห์ผู้ฟังและการเลือกเรื่องบรรยายให้เหมาะสมจึงเป็นหลักจิตวิทยาในการ
สื่อสารธรรม 

ผู้วิจัยจึง (ร่าง) รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี ถือว่าเป็น
Training Road Map ซึ่งเป็นแผนที่การพัฒนาการฝึกอบรมวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี 
โดยการวางแผนการพัฒนาวิทยากรต้นแบบค านึกถึง Training needs ถือว่าเป็นความจ าเป็นในการ



 

๔๙๓ 

 

ฝึกอบรมพระวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี ผู้วิจัยจึง (ร่าง) รูปแบบการพัฒนาวิทยากร
ต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี ประกอบด้วย โครงการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธ
สันติวิธี 

 
โครงการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี  

หลักสูตร “พระวิทยากรต้นแบบสันติภาพ” 
บทบาทพระสงฆ์กับการเกื้อกูลสังคมเพื่อการเผยแผ่ธรรมะสู่องค์กรและสังคมเกิดสันติสุข 

โดยยึดหลักการอุดมการณ์วิธีการเผยแผ่ตามแนวทางการสอนของพระพุทธเจ้า 
จัดโดย  ธรรมะโอดีร่วมกับมูลนิธิพระพุทธศาสนาเพ่ือสันติภาพ 

หลักสูตรสันติศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และมูลนิธิต่อต้านการทุจริต 
ฝึกอบรม  ณ  สวนธรรมศรีปทุม  อ าเภอสามโคก  จังหวัดปทุมธานี 

๑.หลักการและเหตุผล 
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  โดย

ยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” การมีส่วนร่วมในการพัฒนา และการมุ่งเสริมสร้างกลไกการ
พัฒนาประเทศ ให้มีการพัฒนาเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานโดยยึดพ้ืนที่เป็นหลัก และก าหนดให้
คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา ใช้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  โดยมีเป้าหมาย “การเสริมสร้าง
และพัฒนาคน”อย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน แผนพัฒนาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ มี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้คนไทยทุกช่วงวัย มีทักษะ ความรู้ความสามารถ และพัฒนาตนเองได้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต  ได้มียุทธศาสตร์ส าคัญที่เป็นปัจจัยสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ คือ 
การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์มีแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญประกอบด้วย              
การปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณภาพ คุณธรรมจริยธรรม  มีวินัย จิตสาธารณะและพฤติกรรมที่
พึงประสงค์  การพัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมี
คุณค่า  ด้วยการยกระดับคุณภาพการศึกษาการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ซึ่งการพัฒนามนุษย์มีความสัมพันธ์
ตามแผนแม่บทการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔  โดยมีแนวทางการปฏิรูป
กิจการพระพุทธศาสนาด้านเผยแผ่ด้วยการก าหนดเป้าหมายจัดท ายุทธศาสตร์การเผยแผ่  มีกองงาน
พัฒนาสถาบันเพ่ือพัฒนาบุคลากรด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือ
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีความรู้  ทักษะด้านภาษาเพ่ือการสื่อสาร  การใช้สื่อ  เช่น  นักเผยแผ่
ธรรม พระธรรมวิทยากร  พระสอนศีลธรรม  พระธรรมทูต  พระธรรมทูตสายต่างประเทศ          
พระวิปัสสนาจารย์  และสร้างเครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพร้อมศาสนสัมพันธ์อย่าง
สร้างสรรค์  โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้สนับสนุนเชื่อมโยงกับแผนแม่บทการปฏิรูป
กิจการพระพุทธศาสนาเพ่ือมุ่งการเสริมสร้างและพัฒนาคนให้มีคุณภาพ โดยเฉพาะมุ่งการพัฒนา



 

๔๙๔ 

 

ความรู้ทักษะนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพมาตรฐาน เสริมสร้างสันติสุขภายในสังคมและ
ประเทศชาติ สามารถสื่อสารธรรมให้เกิดความเข้าใจง่ายสามารถน าไปปฏิบัติได้  เหมาะสมกับคนใน
ยุคสังคมปัจจุบัน  เพราะมนุษย์ในปัจจุบันมีความแตกต่างของคนในแต่ละยุค ซึ่งมีลักษณะความคิด  
ความสนใจ พฤติกรรมที่แตกต่างกัน  ท าให้การจัดกระบวนการเรียนรู้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้อง
มีการประยุกต์ค าสอนให้เหมาะสม ถ้าผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนายังจัดการเรียนรู้ใช้กระบวนการเรียนรู้
และรูปแบบวิธีการเดิมๆ อาจจะท าให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาไม่ประสบความส าเร็จเพราะโลกมี
ความเปลี่ยนแปลง การเผยแผ่ต้องปรับศาสตร์เข้าหาพระพุทธศาสนา โดยมีพระพุทธศาสนาเป็นตัวตั้ง
น าศาสตร์สมัยใหม่มาสนับสนุนให้การการเผยแผ่ธรรมมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น  

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นที่ยอมรับว่าเป็นงานที่สืบสายตกทอดโดยตรงจาก
พระพุทธเจ้า  ซึ่งเป็นงานที่พระพุทธองค์ทรงสถาปนาขึ้นด้วยพระหัตถ์ และปฏิบัติด้วยพระองค์เอง 
เพียงพรรษาแรกก็ทรงหมุนกงล้อแห่งพระธรรม จัดขบวนทัพขับเคลื่อนหมู่สงฆ์ทั่วชมพูทวีปโดยใช้หลัก
ของพระธรรมทูต งานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เป็นงานที่มีอายุยืนยาว
ที่สุด คือ “การเผยแผ่” โดยเฉพาะการเผยแผ่เชิงรุก (Strategic Propagation) งานเผยแผ่ธรรมเป็น
รูปแบบการพัฒนาคนให้มีคุณภาพสังคมสันติสุข เมื่อกาลเวลาผ่านล่วงเลยไปวิธีการเผยแผ่ก็ต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ปัจจุบัน โดยยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาจะต้องวิเคราะห์จุด
แข็งจุดอ่อนของพระสงฆ์ผู้การเผยแผ่ธรรม  ใช้ทฤษฎี ๔ ส.  คือ ๑) สันทัสสนา  (แจ่มแจ้ง) เป็นการ
สื่อสารให้คนฟังเข้าใจแจ่มแจ้งเหมือนเห็นกับตาตัวเอง  นักเผยแผ่ต้องเข้าใจชัดเจนในเรื่องที่ตนเองจะ
สื่อสารเหมือนกับหงายของที่คว่ า  จุดประทีปในที่มืด  บอกทางแก่คนหลงทาง ๒) สมาทปานา (จูงใจ)  
เป็นการปลุกใจให้อยากรับธรรมไปปฏิบัติ  การเผยแผ่ที่ดีต้องท าให้ผู้ฟังเกิดศรัทธา  จูงใจให้น้อมรับ
เอาไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีผลในทางเปลี่ยนเจตคติหรือพฤติกรรมของคน  ๓) สมุตเตชนา (แกล้ว
กล้า)  เป็นการสร้างแรงบันดาลใจ ผู้เผยแผ่ให้ก าลังใจด้วยการยกตัวอย่างผู้ประสบความส าเร็จมา
ประกอบในการสื่อสารเพ่ือให้เกิดพลัง ๔) สัมปหังสนา (ร่าเริง) เป็นการสร้างอารมณ์ขันให้ผู้ฟังมี
ความสุขสนุกในการฟัง ด้วยการยกนิทานมาประกอบในการเผยแผ่  ผู้ฟังเกิดความปีติในธรรม ซึ่งเข้า
ในลักษณะธรรมะสะอาด  ฉลาดประยุกต์ สนุกมีสาระ  ถือว่าเป็นการวิเคราะห์ผู้เผยแผ่ธรรม แต่ใน
ปัจจุบันการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเราไม่มีรูปแบบการฝึกที่ดี ขาดวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญ จึงมี
ความล้มเหลวในการเผยแผ่ธรรมตามหลัก ๔ ป.คือ ๑) การปรับ พระสงฆ์ผู้เผยแผ่ธรรมขาดการ
ปรับตัวเข้ากับยุคสมัยปัจจุบัน ไม่ปรับวิธีการน าเสนอ ศึกษาเฉพาะทางธรรมขาดการศึกษาศาสตร์
สมัยใหม่เพ่ือบูรณาการ ท าให้ไม่ปรับตัว รู้ไม่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม ความต้องการของ
สังคม จึงเป็นปัญหาของพระเผยแผ่ธรรมในการปรับตัวที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ๒) การประยุกต์  พระสงฆ์
ผู้เผยแผ่ธรรมขาดการประยุกต์หลักธรรม ขาดการประยุกต์วิธีการน าเสนอ  ขาดการประยุกต์ค าสอน
ในการเผยแผ่ธรรม เพ่ือเข้าใจแบบง่ายๆ ท าให้การน าเสนอหลักธรรมะไม่น่าสนใจ  เพราะค าว่า 



 

๔๙๕ 

 

ประยุกต์ แปลว่า การปรับใช้ได้จริงแบบลักษณะที่  “โลกก็ไม่ซ้ า ธรรมก็ไม่เสีย” ๓) การเปลี่ยน  
พระสงฆ์ผู้เผยแผ่ธรรมขาดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ยังน าเสนอรูปแบบเก่าๆ พูดไปเรื่อยๆ ไม่สนใจคน
ฟัง ขาดสื่อประกอบการสอน ขาดเทคโนโลยีเชื่อมโยง ขาดกิจกรรมแบบมีส่วนร่วม ไม่มีการประเมิน
คนฟังล่วงหน้า  ไม่ปรับเปลี่ยนวิธีการสอน  บางครั้งตั้งรับเฉพาะที่วัดเท่านั้น  แต่ปัจจุบันนี้ต้องเปลี่ยน
วิธีการ คือ ต้องรุกออกไปสอน ไปเผยแผ่ตามองค์กรต่างๆ  เรียกว่า “ตกปลานอกหมู่บ้าน ประสานสิบ
ทิศ” ตามการเผยแผ่เชิงรุก ๔) การประสาน  พระสงฆ์ผู้เผยแผ่ธรรมขาดการประสานงานเบื้องต้นและ
วิเคราะห์องค์กรและผู้ฟังว่ากลุ่มเป้าหมายมีปัญหาอะไร เขาต้องการอะไร ขาดการวิเคราะห์ผู้ฟัง    
ขาดประสบการณ์ ในสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรมมีความหลากหลายทางศาสนา  พระสงฆ์ผู้เผยแผ่ขาด
การวิเคราะห์ ใช้ช่วงโอกาสเผยแผ่ธรรมโจมตี กล่าวร้ายต่างศาสนา  ถือว่าผิดหลักการ อุดมการณ์ 
วิธีการ ในการเผยแผ่ธรรมตามโอวาทปาติโมกข์ คือ“การไม่พูดร้ายการไม่ท าร้าย” ตามหลัก ๔ ป.    
ถือว่าเป็นจุดอ่อนในการเผยแผ่ธรรมของพระสงฆ์ในปัจจุบัน  ท าให้เกิดการเผยแผ่ธรรมไม่ประสบ
ความส าเร็จ ถือว่าเป็นประเด็นปัญหาส าคัญการเผยแผ่ธรรมในปัจจุบันของพระสงฆ์ ถ้าไม่มีการพัฒนา
พระสงฆ์ผู้เผยแผ่ธรรมอันเป็นต้นแบบของการขัดเกลาจิตใจคนในสังคมจะน าไปสู่คุณภาพชีวิต 
คุณภาพสังคม และคุณภาพของพระพุทธศาสนาในทางด้านลบ เกิดความขัดแย้งเมื่อพระสงฆ์ผู้เผยแผ่
ธรรมลืมหลักการ อุดมการณ์วิธีการ  

ด้วยเหตุนี้จึงสร้างรูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบธรรมะโอดีโดยพุทธสันติวิธี      
เพ่ือสร้างวิทยากรต้นแบบที่สามารถประยุกต์เนื้อหาด้านหลักธรรมและศาสตร์สมัยใหม่โดยวิทยากร
ต้นแบบมีเครื่องมือในการเผยแผ่ธรรมด้วยการใช้กระบวนการของพุทธสันติวิธี น าไปสู่สันติสุขภายใน
สังคมแห่งพหุวัฒนธรรม  เพราะวิทยากรต้นแบบธรรมะโอดีเป็น วิทยากรแบบ Knowledge 
Facilitator เป็นวิทยากรกระบวนการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเป็นนวัตกรรมการ
เรียนรู้ วิทยากรกระบวนการจึงเป็นผู้ท าหน้าที่เป็นคนกลางมีหน้าที่เอ้ืออ านวยให้เกิดการรวมตัว    
การร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และร่วมด าเนินกิจกรรมที่มีรูปแบบ ขั้นตอน ของกลุ่มคนเพ่ือการพัฒนา
บุคลากรในองค์กรให้สันติสุข   รูปแบบธรรมะโอดีถือว่าเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในรูปแบบหนึ่ง
ที่ใช้กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ด้วยการมุ่งเสริมสร้างองค์กรสันติสุข ได้รับความสนใจจาก
องค์กรต่างๆ เป็นจ านวนมาก  แต่สภาพปัญหาคือ ขาดวิทยากรที่จะไปท าหน้าที่ในการเผยแผ่ธรรมใน
รูปแบบธรรมะโอดี ซึ่งวิทยากรที่จะไปหน้าที่ต้องมีองค์ความรู้ ทักษะการจัดกิจกรรม ทัศนคติการเผย
แผ่ธรรม และสามารถท างานเป็ นทีมแบบเครือข่ายกัลยาณมิตร โดยมี อัตลักษณ์ที่ชัดเจน              
คือ “วิทยากรผู้เสริมสร้างองค์กรและสังคมสันติสุข”  ท าให้ขาดพระวิทยากรที่มีสมรรถภาพ  คุณภาพ  
มนุษยภาพ สุขภาพ ขาดวิทยากรต้นแบบที่ เข้าใจหลักการ  อุดมการณ์  วิธีการ ตามหลัก
โอวาทปาติโมกข์ในการเผยแผ่ธรรม  ขาดวิทยากรต้นแบบที่ใช้เครื่องมือพุทธสันติวิธี สามารถสื่อสาร
ธรรมเพ่ือเกิดสันติสุขภายในองค์กรและสังคม  ขาดการสร้างเครือข่ายวิทยากรอย่างกัลยาณมิตรที่



 

๔๙๖ 

 

อุทิศตนท างานเพ่ือประกาศพระพุทธศาสนา  จึงมีความประสงค์เพ่ือมุ่งจะพัฒนาวิทยากรต้นแบบ
ธรรมะโอดีโดยพุทธสันติวิธี ภายใต้ค าว่า“การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร : Train the Trainers” 

ดังนั้น ในฐานะเป็นนิสิตปริญญาเอก สาขาสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย และพระวิทยากรกระบวนการธรรมะโอดี ซึ่งท างานด้านการเผยแผ่ธรรมะสู่องค์กรด้าน
ความสุขมากกว่า ๑๐ ปี มีงานวิจัยระดับปริญญาโทรองรับรูปแบบการฝึกแบบธรรมะโอดีเพ่ือ
เสริมสร้างองค์กรสันติสุข ตามแนวทางพระพุทธศาสนาคือ“พัฒนากาย พัฒนาพฤติกรรม พัฒนาจิตใจ 
และพัฒนาปัญญา จึงจัดท า “โครงการพัฒนาวิทยากรต้นแบบธรรมะโอดีด้านโดยพุทธสันติวิธี” 
หลักสูตร“พระวิทยากรต้นแบบสันติภาพ” บทบาทพระสงฆ์กับการเกื้อกูลสังคมเพ่ือการเผยแผ่ธรรมะ
สู่องค์กรและสังคมเกิดสันติสุข โดยยึดหลักการอุดมการณ์วิธีการเผยแผ่ตามแนวทางการสอนของ
พระพุทธเจ้า เป็นการพัฒนามนุษย์เพราะมนุษย์เป็นศูนย์กลางของการพัฒนามีเป้าหมาย “การ
เสริมสร้างและพัฒนาคน” โดยพระสงฆ์ผู้เผยแผ่ธรรมในทางพระพุทธศาสนาได้รับการพัฒนาให้มี 
“กายดี  พฤติกรรมดี  จิตใจดี และปัญญาดี” ตามหลักภาวนา ๔  สามารถเป็นพระวิทยากรต้นแบบ
ธรรมะโอดีโดยพุทธสันติวิธี ด้วยความเบิกบานกับการรับใช้เพ่ือนมนุษย์ ท่ามกลางความแตกต่างกัน
ทางพหุวัฒนธรรม สามารถสื่อสารธรรมเพื่อองค์กรและสังคมเกิดสันติสุขต่อไป  
 

๒.วัตถุประสงค์ 
๑)เพ่ือสร้างวิทยากรต้นแบบให้มีหลักการอุดมการณ์วิธีการในการเผยแผ่ธรรมตามแนวทาง

พระพุทธเจ้า ๒)เพ่ือสร้างวิทยากรต้นแบบให้มีความเข้าใจในความเป็นพหุวัฒนธรรมสามารถอยู่กันได้
อย่างสันติสุข ๓)เพ่ือสร้างวิทยากรต้นแบบเพ่ือการสื่อสารธรรมให้เกิดสันติสุขในองค์กร สถาบัน  
สังคม ประเทศชาติ ๔)เพ่ือสร้างวิทยากรต้นแบบด้านสันติภาพ โดยใช้เครื่องมือพุทธสันติวิธีในการเผย
แผ่ธรรมะสู่สังคม ๕)เพ่ือสร้างวิทยากรต้นแบบให้มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติ มีเครือข่ายในการท างาน
ด้านเผยแผ่ธรรม ๖)เพ่ือสร้างวิทยากรต้นแบบของความเป็นผู้สงบเย็นและเป็นประโยชน์ต่อเพ่ือน
มนุษย์   
  

๓.กลุ่มเป้าหมายและการคัดเลือกพระวิทยากร 
๑.เป็นพระสงฆ์นักเผยแผ่เข้ารับการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพ จ านวน  ๔๑  รูป  
๒.มีระดับการศึกษานักธรรมชั้นเอกและการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียมเท่า   
๓.มีพรรษาจ านวน ๕ พรรษาขึ้นไป     
๔.มีศรัทธามีอุดมการณ์อุทิศตนในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  
๕.มีทักษะ ประสบการณ์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
๖.มีการปฏิบัติตามพระธรรมวินัย ยึดหลักการอุดมการณ์วิธีการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
๗.ผ่านตามคุณสมบัติของการคัดเลือกวิทยากรต้นแบบสันติภาพ 



 

๔๙๗ 

 

๘.ผ่านการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการคัดเลือกวิทยากรต้นแบบ 
๙.ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรตามเฉพาะกรณี  
 

๔.สถานที่และระยะเวลาพัฒนาพระวิทยากรต้นแบบ 
ระยะที่ ๑ ใช้สถานที่ฝึกอบรม ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ ระหว่าง

วันที่ ๕-๖ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๐  ระยะเวลา ๒ วัน  รวม ๒๐ ชั่วโมง โดยมีพระสงฆ์สามเณรและ
นักศึกษาอาชีวศึกษาแกนน าเข้าร่วมพัฒนาวิทยากรต้นแบบด้านวิถีพุทธ จ านวน  ๑๒๐ รูป/คน “เป็น
การทดลองรูปแบบก่อนสร้างรูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ ท าให้ผู้วิจัยเกิดการเรียนรู้เกิด
ประสบการณ์และเกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ โดยวิทยากรต้นแบบต้องเป็นผู้มีจิต
อาสาเป็นฐานในการพัฒนา 

ระยะที่ ๒ ใช้สถานที่ฝึกอบรม ณ  ศูนย์การฝึกอบรมสวนผึ้ง  จังหวัดราชบุรี 
ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๑  ระยะเวลา ๓ วัน  วันละ ๗ ชั่วโมง รวม ๓๕ ชั่วโมง 
โดยมีพระสงฆ์นักเผยแผ่จากทั่วประเทศเข้าร่วมจ านวน  ๘๐  รูป “เป็นการทดลองรูปแบบการพัฒนา
วิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี” มีการประเมินผลแล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือพัฒนา
รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบโดยกลุ่มเป้าหมายมีประสบการณ์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจึง
ต้องเน้นการพัฒนาการเป็นวิทยากรสันติภาพ ด้วยการใช้อาศัยเครื่องมือพุทธสันติวิธีในการเผยแผ่ 

ระยะที่ ๓ ใช้สถานที่ฝึกอบรม ณ  ศูนย์การฝึกอบรม วัดสุวรรณประสิทธิ์  เขตบึง
กุ่ม  กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๔ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑  ระยะเวลา ๕ วัน  วันละ 
๔ ชั่วโมง รวม ๒๘ ชั่วโมง โดยมีพระสงฆ์นักเผยแผ่พระพุทธศาสนาจากทั่วประเทศ เข้าร่วมจ านวน  
๑๐๐ รูป “เป็นการทดลองรูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี” มีการ
ประเมินผลแล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือพัฒนารูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ โดยกลุ่มเป้าหมาย
มีใจรักในการเผยแผ่มีความกระหายในเรียนรู้ ส่วนมากไม่มีประสบการณ์ขาดทักษะในการเป็น
วิทยากร จึงต้องอาศัยการสร้างแรงจูงใจกระตุ้นเพื่อให้เกิดการพัฒนาโดยสร้างการมีส่วนร่วม  

ระยะที่ ๔ ใช้สถานที่ฝึกอบรม ณ สวนธรรมศรีปทุม อ าเภอสามโคก จังหวัด
ปทุมธานี ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ระยะเวลา ๔ วัน โดยการรับสมัครพระสงฆ์ที่มี
อุดมการณ์กระหายเรียนรู้มีฉันทะในการเป็นวิทยากรเพ่ือเข้าร่วมรับการฝึกอบรมจ านวน ๔๒ รูป 
“เป็นการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี ภาควิชาการและภาคฝึกปฏิบัติการ”ถือว่า
เป็นการทดลองรูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี มีการประเมินผลก่อน
และหลังการฝึกอบรมเพ่ือปรับปรุงแก้ไขรูปแบบ  

 



 

๔๙๘ 

 

ระยะที่ ๕ ใช้สถานที่ฝึกภาคสนาม ณ ภูธาราฟ้ารีสอร์ท อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัด
นครราชสีมา เป็นการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดีของบุคลากรโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว 
ระหว่างวันที่ ๕-๒๗ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ ด้วยการให้วิทยากรที่ผ่านการฝึกอบรมลงพ้ืนที่จริง
เพ่ือฝึกภาคสนาม ประกอบด้วย “ถอดบทเรียนจากวิทยากรต้นแบบ ฝึกการท างานร่วมกันในการเป็น
วิทยากร ทดลองการเป็นวิทยากรต้นแบบกับกลุ่มเป้าหมาย ประเมินตนเองในการเป็นวิทยากร
ต้นแบบ”โดยคัดเลือกวิทยากรแบบเจาะจง จ านวน ๒๐ รูป เป็นการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ
ภาคปฏิบัติและฝึกประสบการณ์ มีการประเมินผลผ่านการสังเกตการณ์ในการกระหายการเรียนรู้ และ
K U S A เพ่ือเป็นวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี  
 

๕.หลักสูตรการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ 
ใช้หลักสูตร“พระวิทยากรต้นแบบด้านสันติภาพ” ตามโครงการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ

สันติภาพโดยพุทธสันติวิธี บทบาทพระสงฆ์กับการน าพุทธสันติวิธีเพ่ือการเผยแผ่ธรรมพัฒนาองค์กร
และเสริมสร้างสันติสุข  โดยยึดหลักโอวาทปาติโมกข์ตามแนวทางการสอนของพระพุทธเจ้า  โดย
หลักสูตรผ่านการทดลองใช้และรับรองจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ โดยหลักสูตรประกอบด้วย 
“ภาควิชาการ  ภาคปฏิบัติการ  ภาคสนามประสบการณ์” 
 

๖.กิจกรรมการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ 
กิจกรรมการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี ใช้หลักสูตร “พระ

วิทยากรต้นแบบด้านสันติภาพ”  สามารถแบ่งออกเป็น ๕  ด้าน ประกอบด้วย  
๑) ด้านพระวิทยากรต้นแบบ (ตามแนวทางศาสตร์สมัยใหม่และพระพุทธศาสนาเถรวาท) 
๒) ด้านรูปแบบการฝึกอบรมธรรมะโอดี (หลักการ อุดมการณ ์วิธีการการเผยแผ่พระพุทธศาสนา) 
๓) ด้านการพัฒนาองค์กร (การวิเคราะห์องค์กร การวินิจฉัยองค์กร การหาความจ าเป็นขององค์กร) 
๔) ด้านพุทธสันติวิธี  (การจัดการความขัดแย้งโดยพุทธสันติวิธี เครื่องมือจัดการความขัดแย้งสันติวิธี) 
๕) ด้านสร้างสันติภายใน  (วิปัสสนากรรมฐานตามแนวทางสติปัฏฐาน๔) 
 

๗.รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบธรรมะโอดี 
ธรรมะโอดี หรือ Dhamma  for  Organization  Development : Dhamma  OD  

เป็นรูปแบบการเผยแผ่ธรรมด้วยการ “เรียนรู้ธรรมะผ่านกิจกรรม” โดยใช้กระบวนการเผยแผ่ธรรม
ด้วยการประยุกต์พุทธบูรณาการศาสตร์สมัยใหม่  เน้นกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมในการอบรม 
เพ่ือเสริมสร้างองค์กรสันติสุข เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรด้วยธรรมะของพระพุทธเจ้า  ใช้
กระบวนการ “ฉลาดประยุกต์  สนุกมีสาระ”  เป็นการฝึกอบรมที่มีการน าธรรมะเข้าสู่จิตใจของคนใน
รูปแบบสมัยใหม่ โดยใช้สื่อที่ทันสมัย  มีอุปกรณ์ประกอบการอบรม  มีกิจกรรมเพ่ือเชื่อมเข้าหาธรรมะ  
เรียนรู้ธรรมะผ่านกิจกรรม ด้วยกระบวนการ Do คือ ลงมือกิจกรรม  Self เรียนรู้ด้วยตนเอง  Enjoy 



 

๔๙๙ 

 

สนุกสนานเพลิดเพลินในขณะที่เรียนรู้ธรรมะ ท าให้เกิดความร่าเริงบันเทิงธรรมเพลิดเพลินใจ  เป็น
การสอนความรู้ผสมผสานกับความสนุกสนาน จึงสามารถน ามาประยุกต์การสอนแบบธรรมะโอดี คือ 
Play and Learn  เพลินธรรม  หมายความว่า เรียนรู้ธรรมะด้วยความเพลิดเพลินธรรมสนุกสนาน  มี
กิจกรรมการมีส่วนร่วมเพ่ือเป็นเครื่องมือที่น าไปสู่การหลักธรรมของพระพุทธเจ้า โดยยึดหลักส าคัญว่า  
“โลกก็ไม่ซ้ า  ธรรมก็ไม่เสีย” ดังนั้น การเผยแผ่ธรรมยุคใหม่ ต้องใช้หลัก ๕ ประการ  คือ ๑) ค านึงถึง
เวลา  ๒) ใช้ภาษาทันสมัย  ๓) ปลุกปลอบใจด้วยสาระ ๔) แทรกธรรมะตามขั้นตอน ๕) ยึดแนวสอน
แบบพุทธ  กระบวนการของธรรมะโอดีใช้หลักการสื่อสารธรรมะตามหลักพระพุทธศาสนา เรียกว่า 
ทฤษฎีสี่ ส. ซ่ึงสามารถสรุปให้จ าง่าย คือ  แจ่มแจ้ง จูงใจ  แกล้วกล้า  ร่าเริง  หรือ  ชี้ให้เห็นชัด  ชวน
ให้ปฏิบัติ  เร้าให้กล้า  ปลุกให้ร่าเริง  และใช้หลักการสื่อธรรมะตามวิทยาการศาสตร์สมัยใหม่ของ
เบอร์โล คือ SMCR หมายถึง ผู้ส่งสาร สาร ช่องสาร ผู้รับสาร ท าให้เกิดความสอดคล้องกันตาม
แนวทางพระพุทธศาสนาและแนวทางตะวันตก มีเป้าหมายการสร้างองค์กรสันติสุข 

การพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธีเพ่ือท างานด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาจะต้องคุณสมบัติ คือ “วิชายอด  จรณะเยี่ยม  เปี่ยมกรุณา  และยื่นดวงตาแก่สังคม”  
ซึ่งหมายความว่า วิชายอด  หมายถึงพระวิทยากรผู้เผยแผ่ธรรมต้องศึกษาด้านคันถะธุระและวิปัสสนา
ธุระอย่างถูกต้องชัดเจน ศึกษาพระไตรปิฎกและปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน จรณะเยี่ยม หมายถึง     
พระวิทยากรผู้เผยแผ่ธรรมต้องมีความประพฤติเป็นต้นแบบที่ดีงาม เพราะ “ตัวอย่างที่ดีมีค่ามากกว่า
ค าสอน” จรณะหรือจรรยาจึงน ามาซึ่งความศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง  เปี่ยมกรุณา  หมายถึง มีจิตมุ่งมั่นใน
การรับใช้เพ่ือนมนุษย์ เพราะงานเผยแผ่ธรรมเป็นงานที่ต้องมีความเสียสละ มีความอดทนในการ
ออกไปช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์  ยื่นดวงตาแก่สังคม หมายถึง การให้ปัญญาที่ถูกต้องแก่สังคม        
เป็นดวงตาแห่งปัญญาเกิดแสงสว่างภายในจิตใจ  สร้างสัมมาทิฐิให้เกิดขึ้นแก่สังคม และสิ่งที่พระ
วิทยากรธรรมะโอดีต้องค านึงตลอดเวลาคือ “อนูปวาโท  อนูปฆาโต  การไม่ว่ าร้ ายใคร                 
ไม่กระทบกระทั่งใคร” ผู้เผยแผ่ธรรมจะต้องเป็นมิตรกับทุกฝ่าย  จงเป็นคนปากช้า แต่หูตาไว พูดน้อย
ท าให้มาก  ดูให้มาก  นิ่งให้มาก  เพราะงานด้านการเผยแผ่ธรรมเป็นงานที่ต้องเริ่มต้นที่ “ใจ” ก่อน ใจ
เป็นใหญ่ ใจเป็นประธาน  ใจเป็นผู้น า และทุ่มเทเสียสละ ใจรัก ใจประจักษ์แจ้งออกแรง  ใจแสดงให้
เห็น ฉะนั้นงานเผยแผ่เป็นงานของพระอรหันต์ สั่งการโดยผู้บังคับบัญชาสายตรง คือ พระพุทธเจ้า  
เราผู้เดินตามรอยพระอรหันต์นั้น ขออาสาเป็นพุทธทาส คือ ผู้รับใช้พระพุทธเจ้า งานเผยแผ่นั้นต้อง
สามารถน าพระธรรมค าสอนเข้าไปกระชับพื้นท่ีในหัวใจของคนท้ังหลายอย่างแจ่มแจ้ง จูงใจ แกล้วกล้า 
และร่าเริง  

โดยยึดหลักการสื่อสารธรรมทางตะวันตกของเบอร์โล และลีลาการสอนธรรมของ
พระพุทธเจ้า มีความสอดคล้องกันชัดมากซึ่งประกอบด้วย ผู้ส่งสาร (Sender)  หมายถึง พระวิทยากร
ของธรรมะโอดีจะต้องเป็นผู้ส่ งสารให้ เข้าใจง่าย เกิดความแจ่มแจ้ง เหมือนเปิดไฟในที่มืด            



 

๕๐๐ 

 

สาร (Message)  หมายถึงพระวิทยากรของธรรมะโอดีจะต้องเข้าใจสารอย่างชัดเจน สามารถท าให้
สารเข้าใจง่ายเป็นการบูรณาการ เพ่ือให้เกิดการ จูงใจ ท าให้เกิดความศรัทธา ช่องทาง หรือ          
สื่อ (Channel) หมายถึง พระวิทยากรของธรรมะโอดีจะต้องใช้ช่องทางในการน าเสนอสารธรรมะด้วย
สื่ออุปกรณ์  กิจกรรม  การบรรยาย รูปแบบการน าเสนอที่น่าสนใจ เพ่ือให้ความแกล้วกล้า อยากจะ
ไปประพฤติปฏิบัติ  และสุดท้ายผู้รับสาร (Receiver) หมายถึง ผู้รับสาร รับธรรมะจะต้องเกิดความรื่น
เริงบันเทิง มีความสนุกสนาน มีอารมณ์ขัน  เกิดความร่าเริง  เกิดความศรัทธา เกิดปัญญา 
เปลี่ยนแปลงตนเองไปในทางท่ีดี  เรียกว่า “เปลี่ยนชีวิตให้ดีกว่าเดิมด้วยธรรมะโอดี”   

ดังนั้น รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี ยึดรูปแบบตามการ
หลักโอวาทปาติโมกข์คือ“หลักการ  อุดมการณ์  และวิธีการในการเผยแผ่ธรรมของพระพุทธเจ้า”   
กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม จนเกิด  ๕ ส. คือ ๑) สนุก คือสนุกด้วยการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเพ่ือ
น าไปสู่ข้อคิดและธรรมะเพ่ือชีวิต  ๒) สาระ คือมีสาระควบคู่ไปด้วยความสนุกสนาน  ข้อคิดสะกิดใจ
ทุกครั้ง  ๓) สงบ คือความสงบเป็นหนทางให้เกิดปัญญา  มองตนเองก่อนค่อยย้อนดูคนอ่ืน ๔) ส านึก 
คือคิดได้ คิดเป็น รู้จักตนเองมากขึ้น กตัญญูต่อองค์กรและผู้บริหาร หัวหน้า พ่อแม่ ๕) สร้างสรรค์คือ
น าสื่อสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ให้สร้างสรรค์น่าสนใจ อยากเรียนรู้ ไม่น่าเบื่อ และเป็นการเน้นรูปแบบ
กิจกรรม ๖  ประการ คือ ๑) ธรรมะนันทนาการ  ประกอบด้วยเกม เพลงและกิจกรรมน าสู่, ธรรมะ 
Play and Learn เพลินธรรม ๒) ธรรมะจากสื่อ ประกอบด้วยการสอนธรรมะโดยใช้สื่อมัลติมีเดียที่
ทันสมัย, PowerPoint ๓) ธรรมะสู่จิตส านึก เป็นการพัฒนาสู่จิตส านึกในการน าไปใช้และด าเนินชีวิต
ตามหลักธรรม, ใจประสานใจ ๔) ธรรมะสัมพันธ์ เป็นการเน้นกระบวนการกลุ่มและการท างานเป็นทีม
ร่วมคิดร่วมท า ๕) สังคมคุณธรรม เป็นการสร้างเครือข่ายคุณธรรมสู่สังคมเศรษฐกิจพอเพียง          
๖) สะท้อนธรรม การอภิปราย สัมมนา และการถามตอบ 
 

๘.ผู้รับผิดชอบโครงการและงบประมาณด าเนินการ  
๑.พระอาจารย์ปราโมทย์  วาทโกวิโท   พระวิทยากรกระบวนการธรรมะโอดี   นิสิตระดับ

ปริญญาเอก  สาขาวิชาสันติศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย     
๒.ด้านงบประมาณด าเนินการขอความสนับสนุนและอุปถัมภ์โครงการจากบุคคลและองค์กร

ต่างๆเ พ่ือจัดเป็นภาคีเครือข่ายในการพัฒนาวิทยากรต้นแบ บ เป็นการส่ง เสริมสนับสนุน
พระพุทธศาสนา   

๓.งบประมาณประกอบด้วย ค่าสถานที่ฝึกอบรม ค่าที่พักผู้เข้าฝึกอบรม ค่าอาหารผู้เข้า
ฝึกอบรมค่าวัสดุอุปกรณ์การฝึกอบรม ค่าวิทยากรบรรยายพิเศษ ค่าของที่ระลึกวิทยากร ค่าด าเนินการ
ฝึกอบรมและค่าท าหนังสือคู่มือการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ  
 

 



 

๕๐๑ 

 

๙.วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและวิทยากรกระบวนการธรรมะโอดี 
๑) พระศรีธรรมภาณี ดร.  ผู้ช่วยอธิการฝ่ายบริหาร และรักษาการผู้อ านวยการส านักงานพระ

สอนศีลธรรม  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒) พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส รศ.ดร. ผู้อ านวยการหลักสูตรสันติศึกษาและผู้อ านวยการ

วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓) พระครูภาวนาสารบัณฑิต ดร.  ผู้อ านวยการส่วนธรรมนิเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย 
๔) พระอาจารย์ปราโมทย์  วาทโกวิโท   พระวิทยากรกระบวนการธรรมะโอดี   นิสิตระดับ

ปริญญาเอก  สาขาวิชาสันติศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย     
๕) ศาสตราจารย์ นายแพทย์วันชัย  วัฒนศัพท์   ผู้อ านวยการหลักสูตรพัฒนาผู้น าและ

แก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี  
๖) ดร.จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร วิทยากรกระบวนการFA และการโค้ช  
๗) อาจารย์ ผศ.ดร.อุทัย  สติมั่น   อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
 

๑๐.ผู้ประสานงานโครงการ 
พระอาจารย์ปราโมทย์   วาทโกวิโท  นิสิตระดับปริญญาเอก  สาขาวิชาสันติศึกษา  พระ
วิทยากรกระบวนการธรรมะโอดี  (Dhamma OD Happy Life)   
โทรศัพท์  ๐๙๘-๑๕๙๖๕๔๒ , ๐๙๘-๓๕๖๒๖๕๓  Face book: Pramote OD Pantapat  
E-mail: boss04506@hotmail.com  / www.DhammaOD.com 

 

๑๑.การวัดผลและการประเมินการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ 
การวัดผลและการประเมินแบ่งออก ๔ ประการ คือ   
๑) “การประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรม” (การประเมินผลการฝึกอบรมแบบ RLPR)  
๒) “การประเมินผลวิทยากร” (การประเมินวิทยากรแบบ SMCRE)     
๓) “การประเมินโครงการอบรม” (การประเมินโครงการแบบ CIPP)  
๔) “การติดตามผลหลังการฝึกอบรม” (เก็บข้อมูลการติดตามผลหลังจากอบรม ๑-๒ เดือน)  

วิธีการประเมินผลการฝึกอบรมตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ การฝึกอบรมมีการ
ประเมินผลการฝึกอบรม ๓ ช่วง คือ ๑) “การประเมินผลก่อนการฝึกอบรม”  เป็นการประเมินผลเพ่ือ
ส ารวจปัญหาความต้องการของผู้เข้าฝึกอบรม เพ่ือแก้ปัญหาด้วยการฝึกอบรม เป็นการวางแผนการ
อบรม ออกแบบกิจกรรม เพื่อสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการ ๒) “การประเมินผลระหว่างการ
ฝึกอบรม” เป็นการประเมินการอบรมทั้งหมด ได้แก่ หลักสูตร  เนื้อหาวิชา วิทยากร วิธีการถ่าย
ความรู้ สิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ ประกอบด้วย สถานที่ฝึกอบรม ที่พัก  อาหาร ระยะเวลา เครื่องอ านวยความ

mailto:boss04506@hotmail.com


 

๕๐๒ 

 

สะดวก เพ่ือประเมินปฏิกิริยาตอบกลับจากผู้เข้ารับการอบรมว่าความพอใจเพียงใด เป็นการปรับ
ระหว่างการฝึกอบรม ๓) “การประเมินผลหลังการอบรม” เป็นการประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นการอบรม 
โดยการประเมินครอบคลุมภาพรวมของโครงการ ผลที่เกิดข้ึนจากกการฝึกอบรม  ความเหมาะสมของ
หลักสูตร  รูปแบบกระบวนการในการฝึกอบรม  บรรยากาศในการฝึกอบรม และผลการเรียนรู้ที่ผู้เข้า
รับอบรมบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยให้ผู้เข้ารับการอบรมตอบแบบสอบถาม หรือใช้
แบบสัมภาษณ์ 
 

๑๒.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑) ได้พระวิทยากรต้นแบบที่มีหลักการอุดมการณ์วิธีการในการเผยแผ่ธรรมตามแนวทาง

พระพุทธเจ้า ๒) ได้พระวิทยากรต้นแบบที่มีความเข้าใจในความเป็นพหุวัฒนธรรมสามารถอยู่กันได้
อย่างสันติสุข ๓) ได้พระวิทยากรต้นแบบสามารถสื่อสารธรรมให้เกิดสันติสุขในองค์กร สถาบัน  สังคม 
ประเทศชาติ ๔) ได้พระวิทยากรต้นแบบด้านสันติภาพ โดยใช้เครื่องมือพุทธสันติวิธีในการเผยแผ่
ธรรมะสู่สังคม  ๕) ได้พระวิทยากรต้นแบบที่มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติ มีเครือข่ายในการท างานด้าน
เผยแผ่ธรรม  ๖) ได้พระวิทยากรต้นแบบที่มีวิชายอด จรณะเยี่ยม สงบเย็นและเป็นประโยชน์ต่อเพ่ือน
มนุษย์   

จากการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี ท าให้เกิดประโยชน์และสิ่งที่
คาดหวัง (What expected)  เริ่มต้นจากการได้รูปแบบ หลักสูตร กิจกรรม  ขั้นตอน  กระบวนการ  
หลักการ  วิธีการ  อุดมการณ์ในการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี ซึ่งเป็นการสร้าง
พระนักเผยแผ่รุ่นใหม่ หรือ พระวิทยากรต้นแบบในด้านของพระพุทธศาสนาและศาสตร์สมัยใหม่มี
การบูรณาการเพ่ือสื่อสารธรรมในองค์กร เป็นพระวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธีหรือ
วิทยากรสันติภาพ ด้วยการสื่อสารธรรมอย่างมีหลักการ วิธีการ อุดมการณ์ให้เกิดสันติสุขในองค์กร
และสังคมท่ามกลางพหุวัฒนธรรม ได้เห็นพระวิทยากรต้นแบบสันติภาพเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เกิด
สันติสุขในองค์กรสังคมและประเทศ โดยเกิดนวัตกรรม (Innovation) ซึ่ง “นวัตกรรมต้องเป็นเรื่อง
ใหม่  ต้องดีกว่าเดิม  ต้องท าให้เกิดความแตกต่าง ต้องสร้างมูลค่าหรือคุณค่า”  จากการศึกษา
รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพในครั้งนี้ผู้วิจัยคาดหวังว่าจะเกิดนวัตกรรม(Innovation) 
จ านวน ๖ นวัตกรรม คือ  

๑)“รูปแบบการพัฒนาพระวิทยากรต้นแบบ” 
  ๒)“พระวิทยากรต้นแบบด้านพุทธสันติวิธี” 
  ๓)“หลักสูตรการพัฒนาพระวิทยากรต้นแบบ” 
  ๔)“คู่มือการพัฒนาพระวิทยากรต้นแบบ” 
  ๕)“จัดฝึกอบรมพัฒนาพระวิทยากรด้านสันติภาพ”  
  ๖)“ด้านการบริการองค์กรและสังคมเพื่อเกิดสันติสุขในสังคม” 



 

๕๐๓ 

 

ท าให้เกิดผลกระทบ(So what) ต่อคุณภาพของชีวิต คุณภาพขององค์กร คุณภาพของ
พระพุทธศาสนา และคุณภาพของสังคมรวมถึงประเทศชาติ” อันประกอบด้วย ๘ ประการ  ดังนี้  

๑) “ผลกระทบต่อรูปแบบการพัฒนา” หมายถึง การมีรูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้น
แบบอย่างมีประสิทธิภาพ มีคู่มือการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี เป็นการสร้าง
มาตรฐานการพัฒนาวิทยากรต้นแบบออกสู่สังคมเป็นการพัฒนามนุษย์ ท าให้ทรัพยากรมนุษย์ใน
องค์กรต่างๆ ได้เรียนรู้ธรรมะอย่างมีความสุข สามารถน าธรรมะไปประยุกต์ใช้ในการท างานและ
พัฒนาชีวิต   

๒) “ผลกระทบต่อผู้เผยแผ่ธรรม” หมายถึง วิทยากรต้นแบบสามารถสื่อสารธรรมด้วย
พุทธสันติวิธี เป็นต้นแบบของผู้สื่อสารธรรมในการเสริมสร้างองค์กรและสังคมให้เกิดสันติสุข ยึด
หลักการ วิธีการ อุดมการณ์ในการเผยแผ่ธรรมและเดินทางสายกลางตามมรรค ๘  โดยการไม่พูดร้าย
การไม่ท าร้าย การไม่กล่าวโจมตีในเรื่องของพหุวัฒนธรรมแต่จะมุ่งเน้นเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  

๓) “ผลกระทบต่อพระพุทธศาสนา” หมายถึง ได้สร้างพระนักเผยแผ่ หรือ พระ
วิทยากรต้นแบบที่มีคุณภาพมีศรัทธาอุทิศตนในออกไปท างานด้านเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพ่ือสันติสุข
ของเพ่ือนมนุษย์  โดยวิทยากรมีเครื่องมือมีกิจกรรมมีสันติภายใน เพ่ือการเผยแผ่ธรรมด้วยการบูรณา
การแนวทางพระพุทธศาสนาและศาสตร์สมัยใหม่ พระพุทธศาสนาจะอยู่รอดเมื่อพระสงฆ์ท าหน้าที่
ของตนคือคันถธุระ วิปัสสนาธุระและสังคหธุระ วิทยากรต้นแบบจึงเป็นความหวังของพระพุทธศาสนา   

๔) “ผลกระทบต่อสถาบันการศึกษาสงฆ์” หมายถึง  ปรัชญาการศึกษามหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นการจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่
พัฒนาจิตใจและสังคม งานวิจัยชิ้นนี้จะต้องขึ้นห้างไม่ขึ้นหิ้ง เพราะต้องน าไปขยายผลด้วยการจัด
หลักสูตรระยะสั้นการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ ผลิตวิทยากรต้นแบบออกไปท างานเผยแผ่
พระพุทธศาสนาด้วยคุณลักษณะ“วิชายอด  จรณะเยี่ยม เปี่ยมด้วยเมตตา หยิบยื่นดวงตาแก่ชาวโลก”   

 ๕) “ผลกระทบต่อบุคคล” หมายถึง วิทยากรต้นแบบผ่านการพัฒนาสามารถเป็น
ต้นแบบที่ดีในสื่อสารธรรมให้เกิดสันติภาพในระดับบุคคล จะน ามาซึ่งความสุขในการอยู่ร่วมกันภายใน
องค์กรและสังคม  เพราะสันติของบุคคล คือ สันติภาพสากลของโลก สังคมเราจะเกิดความน่าอยู่เมื่อ
เราทุกคนเป็นบุคคลแห่งสันติภาพ  

๖) “ผลกระทบต่อองค์กร”หมายถึ ง  วิทยากรต้นแบบสามารถบู รณาการ
พระพุทธศาสนากับศาสตร์ใหม่ ให้เกิดสันติสุขภายในองค์กร ด้วยการน าเครื่องมือทางพระพุทธศาสนา
ในมาประยุกต์ให้เหมาะสมกับคนยุค ๔.๐ ให้เกิดความสุขในการท างานและการบริหารชีวิต องค์กรจึง
ไว้วางใจ เชื่อมั่นในวิทยากรต้นแบบเพราะผ่านรูปแบบการพัฒนาด้านพุทธสันติวิธี 



 

๕๐๔ 

 

๗) “ผลกระทบต่อสังคม” หมายถึง วิทยากรต้นแบบสามารถประยุกต์หลักธรรมค า
สอนทางพระพุทธศาสนา ให้เข้าถึงคนในสังคมให้มีความสุขด้วยการเริ่มจากครอบครัวให้เกิดความสุข 
เพราะ“ความสุขของครอบครัว คือ สันติสุของสังคม” เป็นการตอบโจทย์สังคม     

๘) “ผลกระทบต่อประเทศชาติ” หมายถึง เมื่อพระสงฆ์ท าหน้าที่ในการเผยแผ่พระ
ธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้าด้วยการใช้เครื่องมือพุทธสันติวิธี จะส่งผลให้ประเทศชาติเกิดสันติสุข 
ด้วยการเคารพในความแตกต่างทางวัฒนธรรม สามารถอยู่ร่วมกันได้ท่ามกลางพหุวัฒนธรรม จึงต้อง
เริ่มต้นจากพระวิทยากรต้นแบบเป็นผู้เผยแผ่ธรรมต้องยึดหลักการไม่พูดร้ายการไม่ท าร้ายบุคคลที่มี
ความแตกต่างกันทางวัฒนธรรม  โดยการมุ่งหาจุดร่วมมากกว่าจุดต่าง จึงน าไปสู่สันติสุขโดยพุทธสันติ
วิธี อันมีหลักการ อุดมการณ์ วิธีการของพระพุทธเจ้าโดยยึดทางสายกลาง คือ มรรค ๘ ในการสื่อสาร
ธรรม ภายใต้ค าว่า“พระวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี หรือ วิทยากรด้านสันติภาพ” 
 

๕.๓.๒ ทดลองก่อนทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ 
 

ผู้วิจัยได้สังเคราะห์และร่างรูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี
ตามวิธีการด าเนินการวิจัยแบบ R and D เป็น (R2) จึงน าไปทดลองก่อนทดลองการใช้รูปแบบการ
พัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพ ด้วยการน ารูปแบบไปใช้ “ทดลองก่อนทดลองจริง” เป็นการใช้
วิธีการทดลอง (try-out) จ านวน ๓ ระยะ ดังนี้  

ระยะที่ ๑ ใช้สถานที่ฝึกอบรม ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 
๕-๖ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๐  ระยะเวลา ๒ วัน  รวม ๒๐ ชั่วโมง โดยมีพระสงฆ์สามเณรและ
นักศึกษาอาชีวศึกษาแกนน าเข้าร่วมพัฒนาวิทยากรต้นแบบด้านวิถีพุทธ จ านวน  ๑๒๐ รูป/คน “เป็น
การทดลองรูปแบบก่อนสร้างรูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ ท าให้ผู้วิจัยเกิดการเรียนรู้เกิด
ประสบการณ์และเกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ โดยวิทยากรต้นแบบต้องเป็นผู้มีจิต
อาสาเป็นฐานในการพัฒนา 

ระยะที่ ๒ ใช้สถานที่ฝึกอบรม ณ  ศูนย์การฝึกอบรมสวนผึ้ง  จังหวัดราชบุรี ระหว่าง
วันที่ ๑๘-๒๐ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๑  ระยะเวลา ๓ วัน  วันละ ๗ ชั่วโมง รวม ๓๕ ชั่วโมง โดยมี
พระสงฆ์นักเผยแผ่จากทั่วประเทศเข้าร่วมจ านวน  ๘๐  รูป “เป็นการทดลองรูปแบบการพัฒนา
วิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี” มีการประเมินผลแล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือพัฒนา
รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบโดยกลุ่มเป้าหมายมีประสบการณ์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจึง
ต้องเน้นการพัฒนาการเป็นวิทยากรสันติภาพ ด้วยการใช้อาศัยเครื่องมือพุทธสันติวิธีในการเผยแผ่ 

ระยะที่ ๓ ใช้สถานที่ฝึกอบรม ณ  ศูนย์การฝึกอบรม วัดสุวรรณประสิทธิ์  เขตบึงกุ่ม  
กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๔ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑  ระยะเวลา ๕ วัน  วันละ ๔ 
ชั่วโมง รวม ๒๘ ชั่วโมง โดยมีพระสงฆ์นักเผยแผ่พระพุทธศาสนาจากทั่วประเทศ เข้าร่วมจ านวน  



 

๕๐๕ 

 

๑๐๐ รูป “เป็นการทดลองรูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี” มีการ
ประเมินผลแล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือพัฒนารูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ โดยกลุ่มเป้าหมาย
มีใจรักในการเผยแผ่มีความกระหายในเรียนรู้ ส่วนมากไม่มีประสบการณ์ขาดทักษะในการเป็น
วิทยากร จึงต้องอาศัยการสร้างแรงจูงใจกระตุ้นเพื่อให้เกิดการพัฒนาโดยสร้างการมีส่วนร่วม  

เป็นการทดลองรูปแบบก่อนสร้างรูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพ เพ่ือเป็น
การดึงศักยภาพของผู้วิจัยออกมาใช้โดยมุ่งเพ่ือผู้ อ่ืนรวมถึงการค้นหารูปแบบที่เหมาะสมที่สุดใน
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นพระสงฆ์นักเผยแผ่พระพุทธศาสนาซึ่งเป็นพระสงฆ์ท่ีเดินทางมาจากทั่วประเทศ  มี
ความหลากหลายทางด้าน “อายุ พรรษา การศึกษา ประสบการณ์ ทักษะการเป็นวิทยากร และ
ภูมิภาควัฒนธรรมของประเทศ”  ซ่ึงบางรูปเคยผ่านการเป็นวิทยากรมีประสบการณ์ บางรูปไม่เคยมี
ประการณ์ในการเป็นวิทยากร ผู้วิจัยจึงต้องอาศัยเครื่องมือกระบวนการเรียนรู้แบบการบรรยาย  การ
เรียนรู้แบบการมีส่วนร่วม  การเรียนรู้แบบกิจกรรม  การเรียนรู้แบบการโค้ชชิ่ง การเรียนรู้แบบ
กัลยาณมิตร และการเรียนแบบActive Learning เป็นการสอนในศตวรรษที่ ๒๑ วิทยากรในศตวรรษ
ที่ ๒๑ จึงต้องสร้างกิจกรรมใหม่ เรียนรู้ผ่านองค์ความรู้ใหม่ เรียนรู้ผ่านเหตุการณ์ปัจจุบัน เพ่ือน าไป
ประยุกต์ใช้โดยมีฐานของพระพุทธศาสนาและมีศาสตร์สมัยใหม่มาบูรณการเพ่ือสร้างรูปแบบสู่การ
พัฒนาพระวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี เพ่ือสร้างความแตกต่างจึงต้องลงมือท า (Do) 
สร้างรูปแบบการพัฒนา (Be Have) และมีการแบ่งปันรูปแบบให้แพร่หลายขยายผล (Give) กว่าจะได้
รูปแบบการพัฒนาต้องทดลองเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง มีการสัมภาษณ์การพัฒนาวิทยากร
ต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธีและการทดลองรูปแบบก่อนสร้างรูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ
ธรรมะโอดีโดยพุทธสันติวิธี เพ่ือพัฒนาไปสู่Model ในการพัฒนาวิทยากรต้นแบบธรรมะโอดีโดยพุทธ
สันติวิธีนั้นยึดหลักการ อุดมการณ์ วิธีการในการเผยแผ่ธรรมตามแนวทางพระพุทธเจ้าและการเป็น
วิทยากรตามศาสตร์สมัยใหม่ มีการถอดบทเรียนจากนักพูดวิทยากรต้นแบบที่มีความเชี่ยวชาญในการ
เผยแผ่ธรรมเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจในการท างานเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยผู้วิจัยจึงเลือกพระสงฆ์
นักเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบและวิทยากรต้นแบบ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมถอดบทเรียนเพ่ือ
สร้างแรงบันดาลใจ  จ านวน  ๑๐  ท่าน ประกอบด้วย  

๑) พระพรหมมังคลาจารย์(หลวงพ่อปัญญา) ต้นแบบพระธรรมทายาทพระนักปาฐกถา 
๒) พระพรหมบัณฑิต ศ.ดร.  พระนักพูดนักวิชาการต้นแบบ  
๓) พระราชธรรมนิเทศ (หลวงพ่อพยอม) พระนักเทศน์นักพูดแห่งยุค   
๔) พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี พระนักพูดธรรมะยุคใหม่ ต้นแบบการสร้างค าคมค าธรรม 
๕) พระมหาสมปอง  ตาลปุตฺโต  พระนักพูดสร้างอารมณ์ขันให้คนเข้าถึงธรรมะแบบง่าย  
๖) พอ.นพ.พงศ์ศักดิ์   ตั้งคณา นักพูดทอล์คโชว์อารมณ์ดี ใช้สื่อมาประยุกต์การพูด  
๗) คุณอุดม แต้มพานิช (โน๊ตอุดม)   นักทอล์คโชว์อันดับหนึ่งของเมืองไทย  



 

๕๐๖ 

 

๘) พันโทสุธี   สุขสากล   นักพูดธรรมะมีท านอง นวัตกรรมการเผยแผ่ธรรมยุคใหม่ 
๙) อาจารย์จตุพล  ชมพูนิช  นักพูดระดับข้ันเทพ นักทอล์คโชว์ของเมืองไทย  
๑๐) คุณนิค  วอยาชิช  นักพูดสร้างแรงบนัดาลใจระดับโลก  
 

โดยประเด็นส าคัญในการถอดบทเรียนหรือการจัดการความรู้ (KM) จากวิทยากรหรือนัก
พูดต้นแบบ ผู้วิจัยจึงสร้างประเด็นในการศึกษาวิทยากรต้นแบบ ๖ ประเด็น ประกอบด้วย  ๑) มี
จุดเด่นของการเป็นวิทยากรต้นแบบอย่างไร ๒) มีเทคนิควิธีการเป็นวิทยากรอย่างไร  ๓) ประโยค
ค าพูดวลีส าคัญของการเป็นวิทยากรอย่างไร ๔) เกิดแรงบันดาลใจอะไรจากวิทยากรต้นแบบ          
๕) การพัฒนาตนของวิทยากร มีวิธีการพัฒนาตนอย่างไร  ๖) วิทยากรท่านนี้มีผลกระทบต่อองค์กร
สังคมประเทศชาติอย่างไรในความเป็นวิทยากรต้นแบบ  ท าให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือพระนักเผย
แผ่เกิดแรงบันดาลใจในการเป็นวิทยากรต้นแบบ  รวมถึงการสัมภาษณ์กลุ่มทดอลองเรื่อง “รูปแบบ
การพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี”  ประกอบด้วย  ๑) คุณสมบัติการเป็นพระ
วิทยากรต้นแบบ ๒) หลักการเป็นพระวิทยากรต้นแบบ ๓) อุดมการณ์การเป็นพระวิทยากรต้นแบบ 
๔) วิธีการถ่ายทอดและพัฒนาวิทยากรต้นแบบ ๕) รูปแบบของการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ            
๖) การเป็นพระวิทยากรต้นแบบด้านสันติภาพหรือพุทธสันติวิธีควรมีลักษณะอย่างไร ๗) อะไรเป็น
ตัวชี้วัดของการเป็นพระวิทยากรต้นแบบสันติภาพ ๘) บุคคลใดเป็นวิทยากรต้นแบบที่สร้างแรงบันดาล
ใจให้ท่านในการเผยแผ่ธรรม เพ่ือน าข้อมูลมาสร้างรูปแบบในการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดย
พุทธสันติวิธี  การทดลองการสร้างรูปแบบก่อนการสร้างรูปแบบจริงจะท าให้เราเห็นมิติการพัฒนา
วิทยากรต้นแบบ ซึ่งกว่าจะได้รูปแบบการพัฒนาจริงจะต้องมีการทดลอง โดยวิธีเดียวที่จะได้ผลคือ 
“การน าไปทดลองจริง”  

 

ท าให้ผู้วิจัยเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงน ามาสังเคราะห์เพ่ือพัฒนารูปแบบ สืบ
เนื่องมาจากการทดลองจึงน าไปสู่การเกิดรูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี 
เป็น “K-U-M-S-A-N MODEL” โดยพระสงฆ์ผู้มีความต้องการอยากจะพัฒนาเพ่ือการเป็นวิทยากร
ต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธีจะต้องพัฒนาตามรูปแบบของ “K-U-M-S-A-N MODEL” ซึ่งเป็น
การค้นพบองค์ความรู้ ใหม่ของผู้วิจัยเป็นนวัตกรรมที่ เกิดขึ้น ในระหว่างการทดลองรูปแบบ 
ประกอบด้วย ดังนี้   

ร่างรูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี 
พัฒนาสู่ “K-U-M-S-A-N MODEL” 

 

ตารางที่  ๕.๑๙   แสดง ร่างรูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี 
วิทยากรต้นแบบ รูปแบบ รายละเอียดของรูปแบบ 

คุณวุฒิ K (Knowledge) มคีวามรู้ในการเป็นวิทยากรต้นแบบกระบวนการ (Facilitator) 



 

๕๐๗ 

 

วิทยากรต้นแบบ รูปแบบ รายละเอียดของรูปแบบ 
วิทยากรต้องมีความรู้
หมั่นศึกษาเล่าเรยีนทั้ง
ทางโลกและทางธรรม รู้
ในการเป็นวิทยากร 

ความรู ้
 

มคีวามรู้ในการเป็นวิทยากรตามศาสตร์สมัยใหม่ 
มคีวามรู้ในการเป็นวิทยากรตามพระพุทธศาสนาเถรวาท 
มคีวามรู้ในการเป็นวิทยากรตามรูปแบบการฝึกอบรมธรรมะโอดี 
มีความรู้ในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาตามพระไตรปิฎก 

คุณสมบัติ 
วิทยากรต้องคุณสมบตัิใน
การเข้าใจในหลักการ 
อุดมกาณ์ วิธีการ เข้าใจ
พหุวัฒนธรรม อดทน 

U 
(Understand) 
เข้าใจ 
 
 

มีความเข้าใจในหลักค าสอนพระพุทธเจ้าและหัวใจของพระธรรมทูต 
มีความเข้าใจในหลักการ วิธีการ อุดมการณ์ในการเผยแผ่ธรรม 
มีความเข้าใจในบริบทขององค์กรและบุคคลผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
มีความเข้าใจในความเป็นพหุวัฒนธรรม เคารพในความแตกต่าง 
มีความเข้าใจในปัญหาของเข้ารับการฝึกอบรมเป็นอย่างดี 

คุณธรรม 
วิทยากรต้องมีคณุธรรม
เป็นพื้นฐานใช้พุทธสันติ
วิธีในการสร้างสันติสุข มี
สันติภายใน มีความสงบ 

M (Meditation) 
สมาธิ 
 

มีสมาธิมั่นคงสามารถควบคุมอารมณ์ในการเป็นวิทยากรต้นแบบ 
มกีารพัฒนาจิตด้วยวิปัสสนากรรมฐานเพื่อสร้างสันติภายใน 
มีการน าเครื่องมือของพุทธสันติวิธีไปใช้ในการเผยแผ่ธรรม 
มีความเป็นต้นแบบของความสงบ มีสมณสารูปน่าเลื่อมใส 
มีสติ มีขันติ มีสันติในการเป็นวิทยากรต้นแบบ 

คุณภาพ 
วิทยากรต้องมีคณุภาพใน
การสื่อสาร มีทักษะใน
การท ากิจกรรม ทักษะ
การสร้างสันตสิุข 

S (Skills) 
ทักษะ  

มีทักษะในการเป็นวิทยากรต้นแบบ ทักษะการท ากิจกรรมกลุ่ม A L 
มทีักษะวิธีการถ่ายทอดสื่อสารธรรม ทักษะการสร้างมนุษยสัมพันธ์  
มทีักษะการออกแบบกิจกรรม ทักษะการไกล่เกลี่ย การสานเสวนา 
มทีักษะการผลิตสื่อและใช้สื่อการสอน ทักษะการสอนแบบโค้ชช่ิง  
มีทักษะการคิดสร้างสรรค์และทักษะการแก้ปัญหาเชิงสันติวิธี 

คุณลักษณะ 
วิทยากรต้องมี
คุณลักษณะภายในมีจติ
วิญญาณความเป็นครู มี
สัมมาทิฐิของวิทยากร 

A (Attitude) 
ทัศนคติ 

มีทัศนคติต่อการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยไม่ใช้ความรุนแรง 
มีอุดมการณ์ของนักเผยแผ่ธรรมและการเป็นวิทยากรต้นแบบ 
มMีindsetเชิงบวกมีสัมมาทิฐิในการเป็นวิทยากรต้นแบบ 
มีจิตวิญญาณของความเป็นครูและจิตอาสาเพื่อช่วยสังคมให้ดีขึ้น  
มีความใจกว้างในการรับค าแนะน าจากผู้อื่นเพื่อการพัฒนาตน 
 

คุณความดี 
วิทยากรต้องมีคณุความ
ดีด้วยการสรา้ง
เครือข่ายการเผยแผเ่พื่อ
ออกไปช่วยเหลือสังคม 

N (Network) 
สร้ า ง เ ค รื อ ข่ า ย
  

มีการสร้างพลังเครือข่ายท างานเป็นกลุ่มเป็นทีมและนักประสานงาน 
มกีารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออกแบบกิจกรรมการฝึกอบรมใหม่ๆ 
มีการพัฒนาสมรรถนะการเป็นวิทยากรต้นแบบร่วมกันอย่างต่อเนือ่ง 
มีการท ากิจกรรมร่วมกันกับต่างศาสนา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน 
มีการร่วมกันท ากิจกรรมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมด้วยจิตอาสา  

 

ผู้วิจัยจึงสังเคราะหข์อง (ร่าง) รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติ
วิธี ตามแนวทางของ “K-U-M-S-A-N MODEL” ซึ่งเกิดเป็นนวัตกรรมจากการทดลองรูปแบบ หรือ 
(try-out) เป็นการทดลองรูปแบบก่อนการน ารูปแบบไปใช้จริง  ดังนี้    



 

๕๐๘ 

 

๑) K (Knowledge) ผู้วิจัยสังเคราะห์ว่าต้องมีความรู้ในการเป็นวิทยากรต้นแบบ
กระบวนการ (Facilitator) มีความรู้ในการเป็นวิทยากรตามศาสตร์สมัยใหม่ มีความรู้ในการเป็น
วิทยากรตามพระพุทธศาสนาเถรวาท มีความรู้ในการเป็นวิทยากรตามรูปแบบการฝึกอบรมธรรมะโอดี 
มีความรู้ในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาตามพระไตรปิฎก ถือว่าเป็นภาควิชาการเป็นปริยัติเป็น
ทฤษฏีในด้านของความรู้เบื้องต้นของการเป็นวิทยากรต้นแบบตามศาสตร์สมัยใหม่ประกอบด้วย  
“ความหมายของวิทยากร  ประเภทของวิทยากร  คุณค่าความส าคัญของวิทยากร  ต้นแบบส าหรับ
การเป็นวิทยากร  การฝึกอบรมส าหรับวิทยากร  กลวิธีการน าเสนอส าหรับวิทยากร  การพูดส าหรับ
วิทยากร  เทคนิคส าหรับวิทยากร  การใช้กิจกรรมส าหรับวิทยากร  การใช้สื่อฝึกอบรมส าหรับ
วิทยากร  บุคลิกภาพส าหรับวิทยากร  หลักสูตรส าหรับวิทยากร  การวัดผลประเมินผลส าหรับ
วิทยากร  จิตวิทยาการเรียนรู้ส าหรับวิทยากร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ส าหรับวิทยากร และ
Learning Facilitatorส าหรับวิทยากร” ถือว่าเป็นความรู้เบื้องต้นเป็นทฤษฏีของการจะพัฒนาเป็น
วิทยากรต้นแบบ ผู้ที่จะพัฒนาตนเป็นวิทยากรต้องศึกษาความรู้ด้านวิทยากรให้เกิดความแจ่มแจ้งจน
เกิดความเข้าใจเพราะเป็นบันไดข้ันแรกของการพัฒนา ถือว่าเป็นปริยัติในด้านของวิทยากรต้นแบบ ซึ่ง
มีผู้ที่มีประสบการณ์ได้ศึกษาค้นคว้าเขียนไว้เพื่อเป็นความรู้และแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องในการเป็น
วิทยากรต้นแบบ ในศาสตร์สมัยใหม่ความรู้ในการเป็นวิทยากรต้นแบบกระบวนการ (Facilitator) ซึ่งมี
ความสอดคล้องกับวิทยากรธรรมะโอดีควรจะมีความรู้อะไร จึงจะท าให้การเป็นวิทยากรต้นแบบ
ประสบความส าเร็จผล 

ความรู้การเป็นวิทยากรตามแนวทางพระพุทธศาสนาเถรวาทประกอบด้วย “ความหมาย
และความส าคัญวิทยากรตามพระพุทธเจ้า การพัฒนาวิทยากรต้นแบบตามพระพุทธเจ้า หลักการ
พัฒนาวิทยากรต้นแบบตามพระพุทธเจ้า อุดมการณ์พัฒนาวิทยากรต้นแบบตามพระพุทธเจ้า วิธีการ
พัฒนาวิทยากรต้นแบบตามพระพุทธเจ้า การพัฒนามนุษย์ที่สมบูรณ์ตามพระพุทธเจ้า  การเผยแผ่
ธรรมของวิทยากรตามพระพุทธเจ้า และพระวิทยากรต้นแบบตามแนวทางพระพุทธเจ้า” ซึ่งเป็น
ความรู้ในมิติของพระพุทธศาสนาว่าพระพุทธเจ้ามีการพัฒนาพระวิทยากรหรือพระธรรมทูตอย่างไร 
พระธรรมทูตที่ออกไปท างานเผยแผ่พระพุทธศาสนาควรมีคุณสมบัติอย่างไร พระพุทธเจ้าให้หลักการ 
อุดมการณ์ วิธีการอย่างไรในการท างานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ถือว่าเป็นความรู้เป็นทฤษฏีของ
พระพุทธเจ้าในการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ และมีความรู้ในการเป็นวิทยากรตามรูปแบบการฝึกอบรม
ธรรมะโอดี โดยธรรมะโอดีเป็นศัพท์ที่บัญญัติขึ้นมาใหม่ระหว่างศาสตร์สมัยใหม่และพระพุทธศาสนา 
วิทยากรต้องจึงมีความรู้เกี่ยวกับธรรมะโอดีว่ามีรูปแบบการฝึกอบรมอย่างไร  ดังนั้น K (Knowledge) 
จึงมีความส าคัญในการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ ถือว่าเป็นคุณสมบัติข้อแรกของการพัฒนาวิทยากร
ต้นแบบธรรมะโอดีโดยพุทธสันติวิธี ท าให้สอดคล้องกับ “คุณวุฒิวิทยากร” ต้องมีความรู้หมั่นศึกษา



 

๕๐๙ 

 

เล่าเรียนทั้งทางโลกและทางธรรม มีความรู้ในการเป็นวิทยากรต้นแบบ สิ่งส าคัญมากมีความรู้ใน
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาตามพระไตรปิฎกอย่างถูกต้อง 

๒) U (Understand)  ผู้วิจัยสังเคราะห์ว่าต้องมีความเข้าใจในหลักค าสอนและการเผย
แผ่พระพุทธศาสนา มีความเข้าใจในหลักการ วิธีการ อุดมการณ์ในการเผยแผ่ธรรม มีความ เข้าใจใน
บริบทขององค์กรและบุคคลผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความเข้าใจในความเป็นพหุวัฒนธรรม เคารพใน
ความแตกต่าง มีความเข้าใจในปัญหาของเข้ารับการฝึกอบรมเป็นอย่างดี ถือว่าวิทยากรต้นแบบ
จะต้องมีความเข้าใจในค าสอนของพระพุทธเจ้าที่ถูกต้องเพ่ือจะไปเผยแผ่ที่ถูกต้อง  การเผยแผ่จึงต้อง
ยึดตามหลักของพระไตรปิฏกแต่วิธีการสามารถประยุกต์เพ่ือให้เกิดความเข้าใจง่ายเหมาะสมกับยุค
ปัจจุบัน วิทยากรต้องเข้าใจกระบวนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคปัจจุบันว่าท าอย่างไรผู้คนจะ
สามารถน าค าสอนไปประยุกต์ได้ในชีวิตและการท างานได้ รูปแบบการเผยแผ่ วิธีการถ่ายทอดจึงต้อง
ร่วมสมัยมีกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมแต่ต้องมีฐานตามหลักค าสอนของพระพุทธเจ้าลักษณะ “โลกไม่ซ้ า 
ธรรมไม่เสีย” วิทยากรต้นแบบจะต้องเข้าใจในหลักการ วิธีการ อุดมการณ์ของการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา เพราะถ้าวิทยากรยึดมั่นในอุดมการณ์ของพระพุทธเจ้าจะเป็นการน าสันติสุขไปสู่
องค์กรและสังคม เพราะพระพุทธเจ้าทรงให้สาวกท าจิตใจให้สงบ มีความอดทนต่อการท างานด้านการ
เผยแผ่ และไม่พูดกล่าวโจมตีหรือท าร้ายใคร ยังให้พระวิทยากรเคารพในความเป็นพหุวัฒนธรรม ยิ่งมี
ความแตกต่างกันยิ่งต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันจะน าไปสู่การสร้างสันติสุข 

วิทยากรต้นแบบจะต้องมีความเข้าใจในบริบทขององค์กรและบุคคลผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมเป็นอย่างดีก่อนจะไปเผยแผ่ธรรม ในมิติขององค์กรวิทยากรต้องทราบว่าองค์นั้นมีปัญหา
อะไร การที่องค์กรนิมนต์วิทยากรต้นแบบนั้นเขาต้องการอะไร เขาคาดหวังอะไร วิทยากรต้องสามารถ
ตอบโจทย์องค์กรได้ วิทยากรจึงต้องวิเคราะห์องค์กรด้วยการหาความจ าเป็นของการฝึกอบรมรวมถึง
การวิเคราะห์องค์กรตาม SWOT เพ่ือวิทยากรจะน ามาท าหลักสูตร กิจกรรม กระบวนการให้เหมาะสม
และตอบโจทย์ขององค์กร ส่วนมิติของผู้เข้ารับการฝึกอบรมนั้นวิทยากรต้นแบบจะต้องทราบถึง        
๖ ความรู้ความเข้าใจ คือ “รู้เขา รู้เรา รู้เป้า รู้สื่อ รู้สรุป รู้สลับ” วิทยากรจะต้องสร้างบรรยากาศให้
เกิดการเรียนรู้ด้วยการเริ่มต้นจากกิจกรรมสัมพันธ์เป็นการละลายพฤติกรรมและสร้างพ้ืนที่ของความ
ปลอดภัย จะให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดความไว้วางใจพร้อมเรียนรู้ไปด้วยกัน สิ่งส าคัญวิทยากรต้องรู้
และเข้าใจถึงการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ เพราะวิทยากรต้นแบบธรรมะโอดีเน้นการพัฒนากลุ่มเป้าหมายที่
เป็นวัยท างานในองค์กร วิทยากรต้องเข้าใจว่าผู้ใหญ่มีความต้องการอะไร ผู้ใหญ่มีกระบวนการเรียนรู้
อย่างไร กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ใหญ่วิทยากรต้นแบบพึงตระหนักสิ่งใดเป็นส าคัญ ท าให้สอดคล้องกับ 
“คุณสมบัติวิทยากร” วิทยากรต้องมีคุณสมบัติในการเข้าใจในหลักการ อุดมกาณ์ วิธีการ เข้าใจ      
พหุวัฒนธรรม มีความอดทนในความแตกต่าง 



 

๕๑๐ 

 

๓) M (Meditation) ผู้วิจัยสังเคราะห์ว่าต้องมีสมาธิมั่นคงสามารถควบคุมอารมณ์ใน
การเป็นวิทยากรต้นแบบมีการพัฒนาจิตด้วยวิปัสสนากรรมฐานเพ่ือสร้างสันติภายใน มีการน า
เครื่องมือของพุทธสันติวิธีไปใช้ในการเผยแผ่ธรรม มีความเป็นต้นแบบของความสงบ มีสมณสารูปน่า
เลื่อมใส  มีสติ มีขันติ มีสันติในการเป็นวิทยากรต้นแบบ วิทยากรต้นแบบจะต้องมีกรรมฐานหรือ
วิปัสสนาฐานตามแนวสติปัฏฐาน๔ เป็นฐานส าคัญของวิทยากรต้นแบบ เพราะการท างานด้านวิทยากร
ต้นแบบจะต้องเจอปัญหาอุปสรรค เจอบททดสอบ  เจอความล้มเหลว วิทยากรต้นแบบต้องอาศัย
วิปัสสนากรรมฐานเป็นเครื่องมือเพ่ือสร้างฐานของความมั่นคงทางด้านจิตใจสอดรับการพุทธสันติวิธี
อันเป็นสันติภายในของผู้จะพัฒนาเป็นวิทยากรต้นแบบ วิทยากรต้นแบบจึงต้องเรียนรู้และมีพุทธสันติ
วิธีเป็นเครื่องมือ ประกอบด้วย “ความหมายความส าคัญของพุทธสันติวิธี  ประเภทของพุทธสันติวิธี  
เครื่องมือของพุทธสันติวิธี  การสื่อสารโดยพุทธสันติวิธี  หลักธรรมเสริมสร้างพุทธสันติวิธี  การจัดการ
ความขัดแย้งโดยสันติวิธี  การจัดการความขัดแย้งโดยพุทธสันติวิธี และการจัดการความขัดแย้งโดย
พุทธสันติวิธีในพระไตรปิฎก” ท าให้พุทธสันติวิธีจึงเป็นเครื่องมือของวิทยากรต้นแบบธรรมะโอดี เป็น
วิธีจัดการความขัดแย้งของพระพุทธเจ้า วิทยากรต้นแบบธรรมะโอดีต้องไปเสริมสร้างสันติสุขในองค์กร
มิติของบุคลากรในองค์กร วิทยากรต้นแบบจึงพัฒนาตนให้เป็นผู้มีสติ มีขันติ มีสันติในการเป็นวิทยากร
ต้นแบบด้วยการฝึกสติสมาธิเพ่ือมุ่งสู่ความสุขภายใน “เริ่มด้วยความสงบ จบด้วยความฉลาด” 
สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้ถึงแม้จะเจอโลกธรรมฝ่ายลบ  สรุปว่า วิทยากรต้นแบบธรรมะโอดี
โดยพุทธสันติวิธีจะต้องมีสันติในเรือนใจ เป็นต้นแบบของความสงบสามารถรู้เท่าทันกิเลสทุกลมหายใจ 
เพ่ือจะน าความสงบไปมอบให้กับเพ่ือนมนุษย์  ท าให้สอดคล้องกับ “คุณธรรมวิทยากร” วิทยากรต้อง
มีคุณธรรมเป็นพ้ืนฐานใช้พุทธสันติวิธีในการสร้างสันติสุข มีสันติภายใน มีความสงบเป็นฐานของการ
เป็นวิทยากรต้นแบบ 

๔) S (Skills)  ผู้วิจัยสังเคราะห์ว่าต้องมีทักษะในการเป็นวิทยากรต้นแบบ ทักษะการ
ท ากิจกรรมกลุ่มActive learning หรือA L ทักษะวิธีการถ่ายทอดการสื่อสารธรรม ทักษะการสร้าง
มนุษยสัมพันธ์ มีทักษะการออกแบบกิจกรรม ทักษะการไกล่เกลี่ย การสานเสวนา มีทักษะการผลิตสื่อ
และใช้สื่อการสอน ทักษะการสอนแบบโค้ชชิ่ง มีทักษะการคิดสร้างสรรค์และทักษะการแก้ปัญหาเชิง
สันติวิธีโดยทักษะเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาวิทยากรต้นแบบธรรมะโอดีโดยพุทธสันติวิธี ซึ่งต้องใช้
เวลาในการฝึกทักษะประสบการณ์ กว่าจะเป็นวิทยากรธรรมะโอดีต้องผ่านการฟัง การอ่าน การเขียน 
การพูด การศึกษา การพัฒนา การฝึกมากกว่า ๑,๐๐๐ ชั่วโมง วิทยากรต้นแบบจ าเป็นต้องมีทักษะ
พ้ืนฐานแต่สิ่งส าคัญของทักษะคือฝึกและลงมือปฏิบัติจริง ลองผิดลองถูก ท าซ้ าๆ จนเกิดทักษะความ
ช านาญในการถ่ายทอดการท ากิจกรรม จะเกิดปฏิภาณไหวพริบโดยอัตโนมัติเมื่อเจอสถานการณ์ต่างๆ 
วิทยากรจึงต้องเก่งและมีทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า  จะเห็นว่าลักษณะอันโดดเด่นของวิทยากร
ต้นแบบธรรมะโอดีจะต้องสามารถท ากิจกรรมได้มีทักษะในการออกแบบกิจกรรม เพราะกระบวนการ



 

๕๑๑ 

 

ฝึกอบรมธรรมะโอดีจะต้องเรียนรู้ผ่านกิจกรรม วิทยากรต้นแบบต้องเป็นผู้มีความความคิดสร้างสรรค์
สามารถต่อยอดได้ สร้างพัฒนากิจกรรมให้เป็นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง วิทยากรต้องหมั่นเรียนรู้ทักษะ
การโค้ชชิ่ง ทักษะการท ากิจกรรมกลุ่มแบบ Active learning เพราะเป็นกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนรู้เป็น
ศูนย์กลางของการฝึกอบรม วิทยากรต้นแบบในการท ากิจกรรมจะต้องเป็นผู้มองโลกในแง่ดี  มี
ความคิดสร้างสรรค์ เข้าใจหลักจิตวิทยา มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ฝึกฝนจนเกิดความต่อเนื่อง วิทยากร
ต้นแบบจะต้องผลิตสื่อทางเทคโนโลยีเป็น เช่น การท าพาเวอร์พ้อยน าเสนอ การดึงสื่อจากอินเทอเน็ต
มาประยุกต์ใช้ รวมถึงการใช้สื่อประกอบการสอน สื่อใดจะเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายวิทยากรจะต้อง
วิเคราะห์ เช่น การฝึกอบรมกลุ่มพยาบาล สื่อใดจะเหมาะสมกับกลุ่มพยาบาล วิทยากรต้นแบบต้อง
ตระหนักและพิจารณาเพื่อความเหมาะสม   

วิทยากรต้นแบบจะต้องมีทักษะการเสริมสร้างสันติวิธีหรือพุทธสันติวิธี ในองค์กร เช่น 
ทักษะการไกล่เกลี่ยความขัดแย้ง วิทยากรต้นแบบจะต้องฝึกปฏิบัติจนเกิดความช านาญ เพราะ
ช่วงเวลาไปฝึกอบรมในองค์กร โจทย์หนึ่งที่ผู้จัดการฝึกอบรมต้องการคือความรักความสามัคคีใน
องค์กร ซึ่งหมายถึงคนในองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ มีความขัดแย้งกันในการท างานหรือส่วนตัว มีผล
ท าให้องค์กรขาดการพัฒนาไปในทางที่ดี  ในฐานะเป็นวิทยากรต้นแบบจะต้องถือโอกาสนี้ท าให้คนใน
องค์กรสามัคคีกันโดยมุ่งประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน วิทยากรต้นแบบต้องมีทักษะในการจัดการ
ความขัดแย้งจากภายในสู่ภายนอก ด้วยการสามารถจัดการกับทิฐิ มานะ ความโกรธ ปฏิฆะ อันน าไปสู่
ความข้ดแย้ง วิทยากรต้นแบบต้องให้เครื่องมือในการจัดการความขัดแย้ง เครื่องมือป้องกันความ
ขัดแย้งในการท างานร่วมกันรวมถึงการด าเนินชีวิต จึงต้องอาศัยกิจกรรมเพ่ือเชื่อมโยงประสานใจ 
กิจกรรมจะเป็นประสานของคนในองค์กรให้เกิดความรักความสามัคคี   และวิทยากรต้องมีทักษะการ
สานเสวนาเพ่ือสร้างความเข้าใจกัน ในมิติเกิดความขัดแย้งการสานเสวนาจะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการ
เสริมสร้างองค์กรสันติสุข เพราะหัวใจของการสานเสวนาคือการฟังด้วยด้วยใจ ฟังบุคคลที่เราเห็นต่าง
ว่าเขาต้องการอะไร เขารู้สึกอย่างไร ดังนั้น วิทยากรต้นแบบสันติภาพจะต้องมีทักษะ (Skills) ที่
หลากหลายเพ่ือการจัดกิจกรรมให้เกิดความเชื่อมโยงไปหาเป้าหมายตามความต้องการของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม ผู้จัดการฝึกอบรม และผู้บริหารองค์กร ท าให้สอดคล้องกับ “คุณภาพวิทยากร” 
วิทยากรต้องมีคุณภาพในการสื่อสาร มีคุณภาพด้านทักษะในการท ากิจกรรม  ทักษะในการไกล่เกลี่ย 
ทักษะในการท ากจิกรรมเพ่ือเสริมสร้างสันติสุข 

๕) A(Attitude)  ผู้วิจัยสังเคราะห์ว่าต้องมีทัศนคติต่อการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยไม่
ใช้ความรุนแรง มีอุดมการณ์ของนักเผยแผ่ธรรมและการเป็นวิทยากรต้นแบบ มีMindsetเชิงบวกมี
สัมมาทิฐิในการเป็นวิทยากรต้นแบบ มีจิตวิญญาณของความเป็นครูและจิตอาสาเพ่ือช่วยสังคมให้ดีขึ้น  
วิทยากรต้นแบบจึงต้องปรับMindsetเชิงบวกหรือสัมมาทิฐิในการท างานเผยแผ่พระพุทธศาสน มี
ความใจกว้างในการรับค าแนะน าจากผู้อ่ืนเพ่ือการพัฒนาตน เชื่อมั่นว่าการเป็นวิทยากรต้นแบบ



 

๕๑๒ 

 

สามารถเปลี่ยนแปลงสังคมได้ เรียกว่า “เปลี่ยนแปลงสังคมในจุดที่เรายืน” ภายใต้ค าว่า “จุดไฟด้วย
ความเป็นวิทยากรต้นแบบ  ใส่เชื้อด้วยธรรมะโอดีธรรมะพัฒนาองค์กร   เกื้อกูลด้วยพุทธสันติวิธี
เสริมสร้างสันติสุข และหนุนปัญญาพัฒนาชีวิตเพ่ือนมนุษย์”  บุคคลที่ประสบความส าเร็จล้วนมี 
Mindset ในทางบวก ซึ่ง Mindset เป็นวิธีคิดในการน าไปสู่พฤติกรรมบวกหรือลบของแต่ละบุคคล จึง
แบ่งออก ๒ ประการ คือ ๑) ทัศนคติปิด (Fixed Mindset) เป็นลักษณะวิทยากรที่กลัวความผิดพลาด 
วิ่งหนีค าวิจารณ์ มีความอดทนต่ า ท้อแท้ง่าย ล้มเลิกเร็ว ประสบความส าเร็จช้า มีวิทยากรจ านวนมาก
ที่มีMindsetแบบนี้ จึงยากที่จะประสบความส าเร็จในการขับเคลื่อนจากภายใน   ๒) ทัศนคติเปิด 
(Growth Mindset) เป็นลักษณะวิทยากรที่มีการเรียนรู้ ทุกความผิดพลาดเป็นบทเรียนเป็น
ประสบการณ์บททดสอบ เพราะยิ่งสูงยิ่งเจอมารตัวใหญ่ ยิ่งสูงยิ่งต้องมีสติในการด าเนินชีวิตและการ
ท างาน เช่น คุณตูนที่ลุกขึ้นมาท าเพ่ือสังคม จนสามารถวิ่งไปอยู่ในหัวใจของผู้คนทั่วประเทศ ถึง
ช่วงแรกจะมีการวิจารณ์แบบดราม่าแต่คุณตูนได้เปลี่ยนแปลงสังคมในจุดที่ตนเองยืนด้วยการ “ก้ม  
กราบ กอด” เป็นบุคคลผู้สร้างแรงบันดาลใจ คุณตูนจึงเป็นบุคคลที่มีMindsetเป็นสัมมาทิฐิ สามารถ
เปลี่ยนแปลงสังคมได้ การจะพัฒนาการเป็นวิทยากรต้นแบบจึงต้องมีMindsetแบบบวก โดยการมอง
ว่าการเป็นวิทยากรต้นแบบสามารถช่วยให้องค์กรสังคมดีขึ้นได้ 

วิทยากรต้นแบบจึงมีอุดมการณ์ที่ยึดมั่น คือใจที่อยากจะเป็นวิทยากรต้นแบบหรือเป็น
นักเผยแผ่พระพุทธศาสนา วิทยากรต้นแบบที่มีอุดมการณ์จะมีฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา อันเป็นฐาน
ของความประสบความส าเร็จในการพัฒนาตนเป็นวิทยากรต้นแบบ ขาดซึ่งอุดมการณ์ในการเป็น
วิทยากรต้นแบบจึงยากต่อการพัฒนาเป็นวิทยากรต้นแบบ อุดมการณ์ต้องท าเพ่ือสังคมหรือผู้อ่ืน ด้วย
การก้าวข้ามการท าเพ่ือตนเอง ถ้าวิทยากรต้นแบบมีอุดมการณ์เพ่ือตนเองเท่านั้นจะยากมากในการ
พัฒนาตนเอง อุดมการณ์จึงเกิดจากหัวใจที่ยิ่งใหญ่ พร้อมที่จะรับใช้เพ่ือนมนุษย์ในฐานะวิทยากร
ต้นแบบ  วิทยากรต้นแบบจึงต้องมีจิตวิญญาณของความเป็นครูและจิตอาสาเพ่ือช่วยสังคมให้ดีขึ้น 
เพราะครูเป็นฐานของการเป็นผู้สอนเป็นหลักกัลยาณมิตร ๗ ประการ  ประกอบด้วย ๑) ปิโย คือการ
ท าตัวให้เป็นที่รักแก่ศิษย์และบุคคลอื่นๆ  ๒) คุรุ คือการเป็นบุคคลที่มีความหนักแน่น มีจิตใจมั่นคง มี
ความรู้น่าเคารพนับถือ  ๓) ภาวนีโย คือการเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้มีความประพฤติดีงาม  
๔) วัตตา คือเป็นผู้ความมุ่งม่ันในการตักเตือนสั่งสอนโดยไม่เกรงกลัวว่าจะเกลียด มีความฉลาดในการ
ใช้ค าพูด ๕) วจนักขโม คือเป็นมีความอดทนต่อถ้อยค าโดยมีเจตนาดีเป็นที่ตั้ง  ๖) คัมภีรัญจะ กถัง กัต
ตา คือการรู้สอนจากง่ายไปหายาก หรือมีความลึกซึ้งขึ้นโดยล าดับ ใช้กิจกรรมเพ่ือท าให้สิ่งที่สอนง่าย
ขึ้น  ๗) โน จัฎฐาเน นิโยชเย  คือการรู้จักแนะน าในทางที่ถูกที่ควรไม่แนะน าออกนอกลู่นอกทาง สอน
ตามหลักค าสอนของพระพุทธเจ้า และนอกจากนั้นวิทยากรต้นแบบต้องมีความเป็นจิตอาสา ด้วยการ
ออกไปช่วยเหลือสังคมในมิติต่างๆ เช่น น้ าท่วม หรือ สถานที่ใดที่ได้รับความเดือดร้อน การไปช่วย
เยียวยาด้วยธรรมะด้วยการรวมกลุ่มวิทยากรต้นแบบออกไปท างานเพ่ือสังคมเป็นกิจกรรมที่มีความ



 

๕๑๓ 

 

รับผิดชอบต่อสังคม  ท าให้สอดคล้องกับ “คุณลักษณะวิทยากร” วิทยากรต้องมีคุณลักษณะภายในมี
จิตวิญญาณความเป็นครู มีสัมมาทิฐิเชิงบวก มีความกระหายมีฉันทะในการเป็นของวิทยากร 

๖) N (Network)  ผู้วิจัยสังเคราะห์ว่าต้อง มีการสร้างพลังเครือข่ายท างานเป็นกลุ่ม
เป็นทีมและนักประสานงานมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออกแบบกิจกรรมการฝึกอบรมใหม่ๆ มีการพัฒนา
สมรรถนะการเป็นวิทยากรต้นแบบร่วมกันอย่างต่อเนื่อง  มีการท ากิจกรรมร่วมกันกับต่างศาสนา เพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน มีการร่วมกันท ากิจกรรมเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็นจิตอาสา  โดยเป้าหมาย
ของการท างานด้านเผยแผ่เป็นวิทยากรต้นแบบสันติภาพต้องการสร้างเครือของการเป็นวิทยากร
ต้นแบบ สามารถท างานเป็นทีม เพราะทีมไม่สามารถเกิดขึ้นจากค าสั่ง แต่ทีมเกิดขึ้นจากใจของทุก
ท่าน วิทยากรจึงอาศัยเครือข่ายการท างานร่วมกันผ่านหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาคือ อปริหานิย
ธรรม ธรรมที่ท าให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะหรือองค์กรเครือข่าย ยุคปัจจุบันไม่สามารถท างานคน
เดียวได้ ต้องอาศัยเครือข่ายเพ่ือขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและอาศัยเทคโนโลยีมาช่วยกัน
สร้างเครือข่าย เช่น การมีกลุ่มไลน์ของวิทยากรต้นแบบ การมีเฟชบุ๊คของวิทยากรต้นแบบ เพ่ือช่วยกัน
สื่อสารธรรมะออกไปสู่สังคมในมิติของโลกปัจจุบัน ซึ่งผู้คนรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อออนไลน์ วิทยากร
ต้นแบบจึงต้องอาศัยเครื่องมือสมัยใหม่มาสนับสนุนส่งเสริมให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง 
การท างานเป็นเครือข่ายจึงต้องมีการพัฒนาทักษะ กิจกรรม กระบวนการเรียนรู้ใหม่ๆ มีการ
แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันเพ่ือการพัฒนาต่อยอดกิจกรรม และมีการมอบรางวัลเป็นแรงบันดาลใจให้
วิทยากรต้นแบบที่ท างานเผยแผ่พระพุทธศาสนาและองค์กรสังคม ภายใต้ค าว่า “โปรดช่วยกันดูแลคน
ดี” ท าให้สอดคล้องกับ “คุณความดีวิทยากร” วิทยากรต้องมีคุณความดีด้วยนึกถึงคนอ่ืนมากกว่า
ตนเอง ด้วยการสร้างเครือข่ายการเผยแผ่เพื่อออกไปช่วยเหลือสังคม 

ดังนั้น  ผู้วิจัยสังเคราะห์ ร่างรูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติ
วิธี ผู้วิจัยได้ศึกษาทั้งภาคแนวคิด ทฤษฏี การสัมภาษณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยากรและ
ด้านพระพุทธศาสนาเถรวาท ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและมีส่วนได้เสีย ประกอบด้วยวิทยากรกระบวนการ
ฝึกอบรม ผู้จัดการฝึกอบรม ผู้บริหารองค์กร ผู้เข้ารับการฝึกอบรม แล้วน าไปทดลองรูปแบบ ท าให้เกิด
รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี โดยพระสงฆ์ที่จะพัฒนาตนเป็นพระ
วิทยากรต้นแบบจะต้องมี “คุณสมบัติหรือคุณลักษณะหรือมีกฎเกณฑ์การปฏิบัติ” ที่ เรียกว่า 
“KUMSAN MODEL” ซึ่งเกิดจากการทดลองรูปแบบ หรือ (try-out) เป็นการทดลองรูปแบบก่อน
สร้างรูปแบบ จึงน า“KUMSAN MODEL” เพ่ือให้ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญโฟกัสกรุ๊ป (สนทนา
กลุ่มเฉพาะ) ร่างรูปแบบเพื่อ “การรับรองรูปแบบก่อนการน ารูปแบบไปทดลองจริง”   

ในระยะที่ ๔  ภาคทฤษฏีและปฏิบัติ ณ สวนธรรมศรีปทุม  อ าเภอสามโคก  จังหวัด
ปทุมธานี ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ระยะเวลา ๔ วัน  โดยรับสมัครพระสงฆ์ที่มี
อุดมการณ์กระหายเรียนรู้มีฉันทะในการเป็นพระวิทยากรเพ่ือเข้าร่วมรับการฝึกอบรมจ านวน ๔๑ รูป 



 

๕๑๔ 

 

“เป็นการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี ภาคทฤษฏีและภาคฝึกปฏิบัติการ”ถือว่า
เป็นการทดลองรูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี มีการประเมินผลก่อน
และหลังการฝึกอบรมเพ่ือปรับปรุงแก้ไขรูปแบบ  

ในระยะที่ ๕  ภาคสนามประสบการณ์ตรง ณ ภูธาราฟ้ารีสอร์ท อ าเภอวังน้ าเขียว 
จังหวัดนครราชสีมา เป็นการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดีของบุคลากรโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
สระแก้ว ระหว่างวันที่ ๔ พฤศจิกายน ถึง ๔ ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๖๑ ด้วยการให้พระวิทยากรที่ผ่านการ
ฝึกอบรมลงพื้นที่จริงเพ่ือฝึกภาคสนาม ซึ่งการลงฝึกภาคสนามเพื่อต้องการให้พระวิทยากรต้นแบบเกิด
การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงประกอบด้วย ๑) ถอดบทเรียนจากพระวิทยากรต้นแบบสันติภาพ    
๒) ฝึกการเป็นผู้ช่วยพระวิทยากรต้นแบบสันติภาพ ๓) ฝึกการท างานร่วมกันกับเครือข่ายพระวิทยากร
ต้นแบบสันติภาพอย่างกัลยาณมิตร ๔) ฝึกทดลองการเป็นพระวิทยากรต้นแบบกับกลุ่มเป้าหมายจริง 
๕) เป็นการประเมินผลการเป็นพระวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยใช้วิธีการคัดเลือกพระวิทยากร
ต้นแบบแบบเจาะจง จ านวน ๒๐ รูป เพ่ือการพัฒนาพระวิทยากรต้นแบบภาคสนามและฝึก
ประสบการณ์ มีการประเมินผลผ่านการสังเกตการณ์ในการกระหายการเรียนรู้และมีความมุ่งมั่นใน
การเรียนรู้ รวมถึงจรณะในการวางตนเพ่ือความเหมาะสมในการเป็นต้นแบบ  
 

๕.๓.๓ โฟกัสตรวจสอบรูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ 
 

ผู้วิจัยได้พัฒนารูปแบบด้วยการน ารูปแบบไปทดลอง จ านวน ๓ ครั้ง กับกลุ่มเป้าหมายที่
เหมือนกันซึ่งเป็นพระสงฆ์ ด้วยการทดลองใช้รูปแบบก่อนทอดลองรูปแบบจริงตามวิธีการด าเนินวิจัย
แบบ R and D เป็น (R2) แต่ก่อนจะมีการทดลองรูปแบบจริงผู้วิจัยจึงต้องอาศัยการตรวจสอบรูปแบบ
โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญจ านวน ๑๖ ท่าน ด้วยกระบวนการวิธีการสนทนากลุ่มเฉพาะ 
(Focus Group Discussion) ตามวิธีการด าเนินการวิจัย (D1) เพ่ือการเก็บข้อมูลการวิจัย 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาวิทยากรต้นแบบและเพ่ือรับรองรูปแบบ 
ถือว่าเป็นปรโตโฆสะ เสียงจากบุคคลอ่ืนสะท้อนงานวิจัยและกัลยาณมิตร ด้วยการเรียนเชิญบุคคลผู้มี
ความเชี่ยวชาญด้านพระพุทธศาสนา ด้านพุทธสันติวิธี  ด้านวิทยากรการฝึกอบรม  ด้านนักสันติวิธี  
ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ ด้านการสื่อสาร ด้านหลักสูตรการฝึกอบรม ด้านกิจกรรมฝึกอบรม ด้านการ
พัฒนาองค์กร และด้านนักวิจัยเชิงการพัฒนาและวิจัยทางพระพุทธศาสนา ร่วมสนทนากลุ่มเพ่ือ
สะท้อนส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และร่วมเสนอแนะรูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ
สันติภาพโดยพุทธสันติวิธี ควรจะเดินทางไปสู่ทิศทางและเป้าหมายอย่างไรที่จะท าให้เกิดความ
เหมาะสมในการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธีมากที่สุด  ด้วยการใช้เครื่องมือการ
สนทนากลุ่มเฉพาะจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญจ านวน ๑๖  ท่าน โดยมีอาจารย์ดร.ขันทอง  
วัฒนะประดิษฐ์ อาจารย์ประจ าหลักสูตรสันติศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง



 

๕๑๕ 

 

กรณราชวิทยาลัย เป็นผู้ด าเนินรายการสนทนากลุ่ม (Moderator) ในครั้งนี้ และที่ปรึกษาดุษฏีนิพนธ์
เข้าร่วมรับฟังข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ในวันเสาร์ที่ ๑ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐-
๑๘.๐๐ น. ใช้เวลา ๕ ชั่วโมง ณ ห้องพุทธเมตตา หลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย เพ่ือการพัฒนารูปแบบวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธีให้เกิดความ
เหมาะสมที่สุดในยุคปัจจุบันและตรวจสอบรูปแบบการพัฒนาวิทยากรพร้อมรับรองรูปแบบการพัฒนา  
ผู้วิจัยได้ปรึกษากับคณะกรรมการควบคุมดุษฏีนิพนธ์ทั้งสองท่าน ในการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้เชี่ยวชาญอันจะเป็นประโยชน์ต่องานวิจัยเล่มนี้มากที่สุด คณะกรรมการควบคุมดุษฏีนิพนธ์ได้อนุมัติ
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญจ านวน ๑๖ ท่าน สามารถแบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ประกอบด้วย  ดังนี้  

๑) ผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญด้านพระพุทธศาสนาและพุทธสันติวิธี 
๑) พระเมธาวินัยรส รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มมร   
๒) พระสุธีรัตนบัณฑิต รศ.ดร. ผอ.สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร 
๓) พระมหาสมบูรณ์  วุฑฺฒิกโร ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มจร  
๔) ศ.(พิเศษ) ร.ท.ดร.บรรจบ  บรรณรุจิ  นักวิชาการด้านพระพุทธศาสนา  

๒) ผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญด้านสันติวิธีและสันติภาพ 
๑) พระมหาบุญเลิศ  อินฺทปญฺโญ รศ.ดร. อาจารย์ประจ าคณะสังคมศาสตร์ มจร 
๒) รศ.ดร.โคทม  อารียา  สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล 
๓) อาจารย์ศุภณัฐ  เพิ่มพูนวิวัฒน์  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง  

๓) ผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยากรการฝึกอบรมและพัฒนาวิทยากร 
๑) พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ  ประธานพระวิทยากรธรรมะอารมณ์ดี วัดยานนาวา   
๒) ดร.จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร วิทยากรกระบวนการผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรม 
๓) ผศ.ดร.วุฒิพงษ์ ถายะพิงค ์ประธานสถาบันพัฒนาศักยภาพมนุษย์  
๔) พอ.นพ.พงษ์ศักดิ์  ตั้งคณา  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญชั้นน าระดับประเทศ 
๕) ดร.สุรวงค์  วัฒนกูล  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญชั้นน าระดับประเทศ 
๖) อาจารย์วุฒิชัย บุญครองCEOบริษัทก่อการดีฝึกอบรม จ ากัด วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 

๔) ผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการวิจัย 
๑) ดร.อ านาจ   บัวศิริ   ผู้เชี่ยวชาญการวิจัยด้านพระพุทธศาสนา 
๒) ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์ ผู้เชี่ยวชาญการวิจัยการพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
๓) คุณยุพยงค์  พาหา  ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย  กระทรวงสาธารณสุข  

๕) คณะกรรมการควบคุมดุษฏีนิพนธ์เข้าร่วมรับฟัง 
๑) พระมหาหรรษา  ธมฺมหาโส รศ.ดร.  ประธานคณะกรรมการควบคุมดุษฏีนิพนธ์ 
๒) ผศ.ดร.อุทัย  สติมั่น  กรรมการควบคุมดุษฏีนิพนธ์ 



 

๕๑๖ 

 

โดยมีประเด็นส าคัญในการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ในครั้งนี้ ผู้วิจัย
มีความต้องการเ พ่ือเก็บข้อมูลการวิ จั ยจากผู้ ทรงคุณวุฒิ และผู้ เชี่ ยวชาญใน ๔ ด้ านคือ                   
๑) ด้านพระพุทธศาสนาและพุทธสันติวิธี ๒) ด้านสันติวิธีและสันติภาพ ๓) ด้านวิทยากรการฝึกอบรม
และพัฒนาวิทยากร ๔) ด้านพัฒนาการวิจัย โดยผู้ทรงคุณวุฒิมีความเชี่ยวชาญแต่ละด้านหรือบางท่าน
มีความเชี่ยวชาญทั้ง ๔ ด้าน ซึ่งจะช่วยเติมเต็มให้งานวิจัยเล่มนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผู้วิจัยมองว่าประเด็น
ส าคัญในการสนทนากลุ่มสามารถแบ่งออก ๗ ประเด็น ดังนี้ ๑) กรอบการสร้างรูปแบบพัฒนาวิทยากร
ต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธีควรจะเป็นอย่างไร  ๒) กระบวนของการฝึกอบรมวิทยากรต้นแบบ
สันติภาพโดยพุทธสันติวิธีควรจะเป็นอย่างไร  ๓) คุณลักษณะของวิทยากรต้นแบบ  หลักการพัฒนา
วิทยากรต้นแบบ  อุดมการณ์พัฒนาวิทยากรต้นแบบ และวิธีการพัฒนาวิทยากรต้นแบบควรจะเป็น
อย่างไร ๔) โครงร่างหลักสูตร ๔ ภาค คือ ด้านพระวิทยากรต้นแบบ (ตามศาสตร์สมัยใหม่และ
พระพุทธศาสนาเถรวาท) ด้านวิทยากรต้นแบบธรรมะโอดี (รูปแบบการฝึกอบรม การออกแบบ
กิจกรรม)  ด้านพุทธสันติวิธี (เครื่องมือพุทธสันติวิธี เครื่องมือจัดการความขัดแย้งสันติวิธี)  และด้าน
สันติภายใน(วิปัสสนากรรมฐาน จิตวิญญาณความครู ) ๕) เพ่ือเป็นการยืนยันรูปแบบการพัฒนา
วิทยากรต้นแบบธรรมะโอดีโดยพุทธสันติวิธี โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ  ๖) งานดุษฏีนิพนธ์เล่ม
นี้ควรจะมีการปรับ เปลี่ยน เพ่ิม เติม ต่อ ยอด ให้ดียิ่งขึ้นอย่างไร ๗) ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาอัน
จะเป็นประโยชน์ต่องานดุษฎีนิพนธ์เล่มนี้คืออะไร  จึงสามารถสรุปและสงเคราะห์ประเด็นการโฟกัส
กรุ๊ป ดังนี้   

สรุปประเด็นการโฟกัสกรุ๊ป (Focus Group Discussion) 
จากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญผู้วิจัยสามารถสรุปเป็นประเด็น 

ณ   ห้องพุทธเมตตา  หลักสูตรสันติศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วันเสาร์ที่ ๑ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ 

ตารางท่ี ๕.๒๐ แสดงสรุปประเด็นการโฟกัสกรุ๊ป (Focus Group Discussion) 
ที ่ ประเด็น 
๑ พระเมธาวินัยรส รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มมร. 

         ผู้วิจัยสังเคราะห์ประเด็นส าคัญว่า การฝึกอบรมเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจะต้อง
เริ่มจากตัวของผู้ที่จะไปเผยแผ่ จะต้องมีพรหมวิหารธรรม ผู้เผยแผ่ต้องมีความปรารถนาดี       
มีความคิดช่วยเหลือ มีความยินดี มีความเป็นกลาง จะต้องน าไปใส่ในการสร้างรูปแบบการ
พัฒนาวิทยากรต้นแบบซึ่งเป็นหลักธรรมสนับสนุนและมีขันติธรรมมีความอดทนต่อค าว่า
ล่วงเกินในการเผยแผ่ธรรม พระพุทธเจ้าใช้เป็นเครื่องมือในการเผยแผ่ธรรมคือ“ขันติธรรม” 
คุณสมบัติของพระพุทธเจ้าในการสื่อสารธรรม ๔ องค์ประกอบคือ“จริง เป็นประโยชน์ คนที่มี
สัมมาทิฐิชอบ ถูกกาลเทศะ” คุณสมบัติเหล่านี้ถ้าขาดแล้วอาจจะท าให้บ้านเมืองวุ่นวาย สันติ



 

๕๑๗ 

 

ที ่ ประเด็น 
ศึกษาไม่เกี่ยวกับการเมือง แต่การเมืองจะดีหรือไม่นั้นการสื่อสารจึงมีความส าคัญสรุปให้น า
“พรหมวิหารธรรม  ขันติ ๓ ลักษณะ ลักษณะการตรัสของพระพุทธเจ้า” มาเพ่ิมเติมในเล่ม
ดุษฎีนิพนธ์ เพราะถือว่าเป็นองค์ประกอบและคุณลักษณะของผู้จะเป็นวิทยากรต้นแบบด้าน
พระพุทธศาสนา 
         พระเมธาวินัยรส รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มมร. กล่าวเสริมว่า ขอบใจผู้วิจัยที่
นิมนต์มาร่วมเวทีนี้ เพราะมาเจอผู้ทรงคุณวุฒิที่สุดยอดมาก กลัวผู้วิจัยจะเปลี่ยนใจเปลี่ยน
อุดมการณ์แต่ตอนนี้ยังยึดมั่นในอุดมการณ์เดิม จึงอยากชวนพวกเราไปในสมัยพระพุทธเจ้าตรัส
รู้ใหม่ๆ หนักใจมากว่าจะไปสอนใครได้ โดยตอนนั้นพระพุทธเจ้ามีหลักสูตรแล้ว หนักใจว่าจะ
เอาหลักสูตรไปสอนใคร สิ่งที่หนักใจคือคนที่ตรัสรู้ตามหรือคนที่จะปฏิบัติตามหลักสูตร         
จึงมองเห็นกระบวนการ ๒ ประการคือ“๑)ผู้สอน ๒)หลักสูตรที่ใช้สอน” ก าลังจะบอกพวกเรา
ว่าผู้วิจัยก าลังสร้างคนเพ่ือไปเป็นผู้สอนในชั้นในเวที สรุปผู้วิจัยจะสร้างคนให้ไปสอน  อยากให้
ผู้วิจัยค านึง ๒ ประการคือ ๑)งานที่ดีๆ ที่สร้างไว้โดยใครก็ตาม มักจะดังหลังจากคนที่ท าตาย
แล้ว  ๒)ท างานธรรมดาแต่หาคนมาช่วยพัฒนางานจะเกิดความยั่งยืน จึงขอให้ก าลังใจผู้วิจัย
เดินหน้าต่อไป 

๒ พระมหาสมบูรณ์  วุฑฺฒิกโร ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มจร. 
          ผู้วิจัยสังเคราะห์ประเด็นส าคัญว่า เราต้องเข้าใจค าว่านักเผยแผ่หรือพระธรรมทูตซึ่ง
แยกออกจากกันไม่ได้ ในความเป็นจริง “พระสงฆ์ทุกรูปต้องเป็นนักเผยแผ่เป็นพระธรรมทูต
โดยพระธรรมวินัย” รวมถึงสมณสารูปทุกอย่างถือว่าเป็นนักเผยอยู่ในตัวโดยอัตโนมัติ เราไม่
สามารถแยกชีวิตพระสงฆ์ออกจากการเผยแผ่ได้ ขึ้นชื่อว่าพระสงฆ์ต้องเป็นพระเผยแผ่หรือพระ
ธรรมทูตโดยพระธรรมวินัย นักเผยแผ่ไม่จ าเป็นต้องพูดเพียงการมีสมณสารูปที่เหมาะสมก็ถือว่า
เป็นการเผยแผ่ท าให้เกิดความศรัทธา รวมถึงการโพสต์เฟชบุ๊คถือว่าเป็นการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา การเผยแผ่ต้องไม่กระทบตนเองและไม่กระทบผู้อ่ืนในความรู้สึกต้องให้
ข้อเท็จจริง เป็นหลักของพระธรรมกถึก องค์แห่งธรรมกถึกส าหรับการเผยแผ่ ๕ ประการ คือ 
๑)แสดงธรรมไปตามล าดับไม่ตัดให้สับสน หรือขาดความ  ๒)ชี้แจงยกเหตุผลมาแสดงให้ผู้ฟัง
เข้าใจ  ๓)สอนด้วยเมตตา ตั้งจิตปรารถนาให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ืน ๔)ไม่แสดงธรรมเพราะเห็น
แก่ลาภหรืออามิส  ๕)ไม่แสดงธรรมกระทบตนและผู้อ่ืนด้วยการไม่ยกตน ไม่เสียดสีข่มขี่ผู้อ่ืน 
 พระสงฆ์นักเผยแผ่ต้องพาประชาชนให้เข้าถึงค าสอนของพระพุทธเจ้า โดยไม่ต้องมีติด
กับตัวสอนหรือผู้เขียน ไม่มีความรู้สึกว่าอ่านหนังสือผู้ เขียนแต่อ่านค าสอนพระพุทธเจ้า 
คุณสมบัติที่จ าเป็นของนักเผยแผ่เราต้องสร้างโมเดลแนวคิดเรื่อง“พระธรรมทูตในพระคัมภีร์
พระไตรปิฎก”โดยไม่เอาความคิดของใครมาใส่ ต้องไปศึกษาพระธรรมทูตจากต้นฉบับ



 

๕๑๘ 

 

ที ่ ประเด็น 
พระไตรปิฎกในฐานะเราเป็นนักวิจัย เราศึกษาการเผยแผ่ของเถรวาทหมายถึง พระไตรปิฎก
และอรรถกถา คัมภีร์ อะไรที่เป็นข้อมูลตัวแทนของเถรวาทที่น่าเชื่อถือที่สุดที่เรามีผู้วิจัยต้องไป
ให้ถึง ตามไปให้สุดเพ่ือหาแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือที่สุด เป็นข้อมูลที่ไม่ถูกใช้โดยคนอ่ืนมาแล้ว ใน
ข้อมูลวิทยากรหรือธรรมทูตในพระพุทธศาสนาเถรวาท  จึงเน้นว่าขึ้นชื่อว่าพระสงฆ์ต้องเป็นนัก
เผยแผ่ เราต้องไปดูสมัยพุทธกาลวันที่พระพุทธเจ้าออกไปเป็นวิทยากร ๔๕ พรรษาของ
พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ เราจะเห็นแบบอย่างการปฏิบัติรวมถึงพระสงฆ์ในเมืองไทยที่เป็น
นักปฏิบัติ เช่น หลวงพ่อชา ท่านพุทธทาส ถือว่าเป็นแบบอย่างเป็นประสบความส าเร็จสูงมาก
ในการเผยแผ่ทั้งในและต่างประเทศ การเป็นวิทยากรเป็นโดยวิถีชีวิตของพระสงฆ์ทุกรูปส่วน
การขึ้นเทศน์หรือบรรยายถือว่าเป็นวิทยากรพิเศษต้องได้รับการนิมนต์ไปเท่านั้น แต่การเป็น
วิทยากรที่เขาไม่นิมนต์ถือว่าส าคัญที่สุดต้องสังเคราะห์ออกให้ได้ เพราะการเป็นวิทยากรแบบวิถี
ชีวิตต้องเป็นอยู่ตลอดเวลา พระสงฆ์จึงต้องเป็นวิทยากรโดยวิถีชีวิตและเป็นวิทยากรโดยพิเศษ   
            คุณสมบัติของการเป็นวิทยากรหรือพระธรรมทูตส าคัญที่สุด ถ้าเราดูตามแบบ
พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์จะต้องเริ่มจากการพัฒนาตนเองก่อน ต้องมีปริยัติที่ยอดเยี่ยมค า
สอนของพระพุทธเจ้าต้องมีความแม่นย าที่สุด ตามทฤษฏีการสื่อสารวิทยากรเป็นผู้ส่งสาร (S) 
ส่วนค าพระไตรปิฎกค าสอนเป็นข้อมูลผู้ส่งต้องมีความแม่นย า (M) ต้องไม่แสดงค าสอนของ
พระพุทธเจ้าให้ผิดเพ้ียน วิทยากรต้องมีความแม่นย าในค าสอนของพระพุทธเจ้าถือว่าเป็น
คุณสมบัติที่ขาดไม่ได้ จากนั้นการปฏิบัติถือว่าเป็นส่วนส าคัญมากส าหรับวิทยากรเพ่ือสร้าง
ความน่าเชื่อถือ ไม่ได้ขึ้นว่าวิทยากรจบการศึกษาระดับใดแต่ผู้คนศรัทธาเขาดูการปฏิบัติ เช่น 
หลวงพ่อคูณ ท่านสร้างบารมีจนผู้คนยอมรับ วิทยากรแบบพระสงฆ์ไม่ต้องโฆษณาแต่ถ้าเรามีดี
คนจะมาหาเอง ถือว่าเป็นจรรยาบรรณของวิทยากร เราต้องสร้างความแตกต่างอย่าไป
เลียนแบบทางโลกมากเกินไปแต่เราต้องน าทางโลกมาประยุกต์ใช้ แต่เราต้องสร้างอัตลั กษณ์
ของความเป็นวิทยากรแบบพุทธศาสนาของเราออกมาให้ได้    

๓ พระมหาบุญเลิศ  อินฺทปญฺโญ รศ.ดร. อาจารย์ประจ าคณะสังคมศาสตร์ มจร. 
          ผู้วิจัยสังเคราะห์ประเด็นส าคัญว่า  เพ่ือการยันยันความรู้ความสามารถของผู้วิจัยเรา
จะเห็นว่าเนื้อหาในเล่มดุษฎีนิพนธ์มีจ านวนมาก ประเด็นการศึกษามีความน่าสนใจมาก จึงตั้ง
เป็นประเด็นค าถามเพ่ือน าไปสู่ค าตอบเพ่ือยืนยันกับผู้วิจัยว่า “มีวิธีการหรือรูปแบบอย่างไรใน
การพัฒนาวิทยากรสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี”สิ่งที่ เราต้องการหาคือรูปแบบหรือตัว
กระบวนการในการพัฒนาวิทยากรว่าจะท าอย่างไรให้เกิดวิทยากรต้นแบบขึ้นมา ซึ่งปัจจุบันยัง
ไม่มีวิทยากรสันติภาพ จึงต้องการสร้างรูปแบบเพ่ือพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธ
สันติวิธีให้เกิดข้ึน 



 

๕๑๙ 

 

ที ่ ประเด็น 
           รูปแบบที่น าเสนอเป็นเชิงคุณสมบัติมากเกินไป เราต้องบอกว่าได้ว่าวิทยากรต้นแบบ
จะเกิดขึ้นได้อย่างไร ตัวแบบที่ดีจะต้องสะท้อนการได้มาซึ่งวิทยากรที่ดีของธรรมะโอดี ต้อง
ค านึงถึง ๒ ประเด็น คือ ๑) หลักสูตรหรือชุดความรู้ที่จะใช้ เป็นวิทยากรสามารถใช้ความรู้ทาง
พระพุทธศาสนาและพุทธสันติวิธีได้  ต้องมีชุดความรู้ที่จะไปสร้างวิทยากรต้นแบบ               
๒) ตัวกระบวนการ เราจะท าอย่างไรให้เกิดวิทยากรธรรมะโอดีขึ้น มีกระบวนการอย่างไร  เช่น 
เราสร้างนักวิจัยแม่ไก่ต้องมี “ชุดความรู้สาระเนื้อหา” เราจะใช้อะไรภายใน ๕ วัน ผู้จะเป็นแม่
ไก่ต้องผ่านกระบวนการความรู้อะไรมาบ้าง และต้องมี“กระบวนการฝึกอบรม” เริ่มตั้งแต่วัน
แรกจนถึงวันสุดท้ายจากความง่ายไปหายาก  โดยมีภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติควรมีสัดส่วนเป็น
อย่างไร ซึ่งยังไม่ปรากฏอยู่ในตัวแบบถามว่าจะเกิดขึ้นอย่างไร   
           วิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธีไม่ใช่วิทยากรธรรมดา  แต่เป็นวิทยากรสร้าง
กระบวนการที่การไหลเวียนของข้อมูลภายในองค์กรและสร้างความไว้วางใจโดยใช้ ธรรมะเป็น
สื่อกลาง เป็นวิทยากรที่ใช้พุทธสันติวิธีไปท าหน้าที่ในการสร้างความไว้วางใจในองค์กร เพราะ
องค์กรมีปัญหามีต้นทุนในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง จึงต้องอาศัยกระบวนการฝึกอบรม
หลากหลายรูปแบบ เราสามารถพัฒนาหรือผลิตวิทยากรต้นแบบสันติภาพไปช่วยในการ
แก้ปัญหาความขัดแย้งในองค์กร เราจะสร้างวิทยากรสันติภาพอย่างไร  จึงต้องแบ่งเป็น ๓ ส่วน
ในการท าให้เกิดวิทยากรต้นแบบ ประกอบด้วย 
      ๑) Open mild  หมายถึง การมีจิตตื่นรู้  พร้อมจะเปิดรับการเป็นวิทยากร พร้อมเปิดรับ
ชุดความรู้ทางพระพุทธศาสนา โดยมีเนื้อหาสาระอันประกอบด้วยศีลสามัญตา   วินัยมี
ความส าคัญอย่างไร  มีวิธีคิดแบบการเอาใจเขามาใส่ใจเรา  หลักอริยสัจในการวิเคราะห์ปัญหา  
การลดอคติ  วิธีการให้อภัยทาน  การสื่อสารอย่างสันติ วิธีการของธรรมฉากัจฉา วิธีสุนทรีย
สนทนา เหล่านี้เป็นเครื่องมือที่สามารถให้ท าให้เป็นวิทยากรพุทธสันติวิธี 
       ๒) Open heart  หมายถึง จิตกระจ่าง  ท าให้รู้ว่าการเป็นวิทยากรมีคุณค่าที่สามารถ
เข้าไปเยียวยาปัญหาแก้ปัญหาในองค์กรได้ ด้วยการใช้หลักของพระพุทธศาสนา  ด้วยการเข้าไป
เยียวยาปัญหาด้านจิตใจของคนในองค์กร แต่จะเข้าไปได้ต้องสามารถสื่อสารความรู้ทาง
พระพุทธศาสนา     
        ๓) Open view  หมายถึง จิตเจตจ านง  เป็นการกระตุ้นให้เกิดแกล้วกล้า มีความกล้า
หาญ  สามารถให้ลงมือปฏิบัติได้  มีความกล้าหาญที่จะลงมือท าและท าได้ด้วย  สัดส่วนความรู้
และการปฏิบัติการในชุดความรู้ที่ออกแบบเพ่ือสร้างรูปแบบน าไปพัฒนาวิทยากรต้นแบบท าให้
เกิดวิทยากรต้นแบบธรรมะโอดีโดยพุทธสันติวิธี จะต้องมีความกล้าหาญจะลงมือท าสามารถท า
ได้ด้วย วิทยากรต้องลงมือทดลองปฏิบัติ ทดลองท า ทดลองสอน เหมือนการอบรมนักวิจัยลูกไก่



 

๕๒๐ 

 

ที ่ ประเด็น 
แม่ของ วช.ที่ร่วมมือกับ มจร  
         พระมหาบุญเลิศ  อินฺทปญฺโญ รศ.ดร. กล่าวเสริมว่า ท่านผู้วิจัยเป็นวิทยากรท าหน้าที่ใน
การฝึกอบรมในองค์กรต่างๆ จ านวนมาก เห็นสิ่งที่ตนเองท าว่าอะไรมีคุณค่า ควรค่าที่จะน ามา
ถอดบทเรียนเนื้อหาสาระของงานวิจัย ผู้วิจัยมีหลักอยู่พอประมาณจะน าหลักสิ่งที่มีเข้ามาใน
ระเบียบวิจัยเพ่ือให้เข้ากับดุษฎีชน ผู้วิจัยต้องปรับกระบวนการเล็กน้อย ผู้วิจัยติดตามไปใน
ฐานะลูกไก่ ซึ่งการอบรมลูกไก่ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ออกแบบหลักสูตรมาให้โดย วช. หลักสูตรน ามา
ทดลองโดยให้แม่ไก่ไปอบรมลูกไก่ สิ่งที่พบในกระบวนการอบรมลูกไก่ ๕ วัน จากคนไม่เป็นท า
เป็น จากคนท าไม่ได้ท าได้ จากคนไม่กล้าขอทุนวิจัย กล้าขอทุนวิจัย เป็นการขยายผลนักวิจัย  
ปัจจุบันนักวิจัย ๑๒ คน ต่อประชากร ๖๐,๐๐๐ คน  หลักสูตรลูกไก่รอเพ่ือรับรองว่าจะให้ดีที่
สุดแต่มันรอไม่ได้ เลยต้องไปทดลองพร้อมปฏิบัติจริง ก่อให้เกิดมีนักวิจัยเกิดข้ึน  
          รวมถึงสังฆพัฒนาวิชชาลัยสร้างพระธรรมทูตเกี่ยวกับสุขภาวะ ซึ่งพระสงฆ์ถูกบังคับให้
เขา้ร่วม ผู้วิจัยก็เข้าไปร่วม ร่างหลักสูตรแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญวิพากษ์ให้ท าแบบนั้นแบบนี้ แต่พอไป
ท าจริงเปลี่ยนใหม่หมดต้องปรับตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ละรุ่น ๖๐ รูป พระสงฆ์ถูกบังคับมา
หลักการคือ “ปลุกอุดมการณ์ สร้างเครือข่าย ขยายกิจกรรม” ผมเชื่อว่าผู้วิจัยเข้าใจดีอยู่ใน
กระบวนการฝึกอบรมอย่างไรให้คนเปลี่ยน สามารถท าได้เพียง ๓ วัน ก็เปลี่ยนแปลงได้ หลาย
รูปสะท้อนว่าถ้าไม่ได้เข้าอบรมสังฆพัฒนาวิชชาลัยคงเสียโอกาสมาก  เพราะเราต้องการสร้าง
พระสงฆ์นักพัฒนา เราต้องการให้พระสงฆ์มาสร้างแรงบันดาลใจ เห็นพระสงฆ์ต้นแบบในการ
พัฒนาสร้างเครือข่าย ๕๙ รูป ผู้วิจัยต้องคิดออกแบบงานวิจัยจากนักวิจัยลูกไก่และสังฆพัฒนา
วิชชาลัยเพราะเคยผ่านประสบการณ์ ผมให้ก าลังใจผู้วิจัยเดินหน้าท า แล้วขยายวิทยากร
ต้นแบบธรรมะโอดีโดยพุทธสันติวิธีท่านจะมีเครือข่ายจ านวนมาก  

๔ พระสุธีรัตนบัณฑิต รศ.ดร. ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร. 
           ผู้วิจัยสังเคราะห์ประเด็นส าคัญว่า ผู้วิจัยเป็นนักเขียนสรุปสนุกทุกตอนแม้จะฟัง
บรรยายหรือเดินทางที่ใดมักจะเขียนและเป็นผู้แสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลา  ในฐานะ
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ในแง่ของกระบวนการวิจัยมีการศึกษาเชิงเอกสารถือว่า
ตอบโจทย์  มีการสัมภาษณ์ มีการทดลอง กระบวนการวิจัยถือว่าดีมาก เพราะเป็นการพัฒนา
รูปแบบ มีกลุ่มเป้าหมายแต่ต้องเน้นว่ากลุ่มเป้าหมายใดที่เราจะไปพัฒนาเพ่ือเป็นวิทยากร
ต้นแบบ มีการประเมินก่อนและประเมินหลังเป็นอย่างไร ถือว่าเป็นกระบวนการวิจัย พอเราฝึก
พัฒนารวมกับเอกสารรวมกับการสัมภาษณ์โมเดลหรือรูปแบบควรจะเป็นอย่างไร 
             ขั้นตอนหรือหลักสูตรจะต้องมีการปรับเพ่ือให้ชัดเจน มองว่าการเป็นวิทยากร
ต้นแบบจะต้องเริ่มจากพ้ืนฐานความรู้มาก่อน และต้องมีทัศนคติในการเป็นวิทยากร สิ่งส าคัญ



 

๕๒๑ 

 

ที ่ ประเด็น 
ต้องชัดเจนคือ“กระบวนการฝึกวิทยากร”เราจะใช้สูตรไหน จะใช้ศาสตร์สมัยใหม่หรือ
พระพุทธศาสนาในการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ สรุปดุษฎีนิพนธ์เล่มนี้ถือว่าตอบโจทย์แล้วเพราะ
ตอนนี้พัฒนามาถึงประมาณ ๗๙ เปอร์เซ็นแล้ว แต่ต้องไปสังเคราะห์ให้ชัดขึ้น 

๕ พระปลัดสุวัฒนวชิรคุณ ประธานวิทยากรธรรมะอารมณ์ดีและผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา 
           ผู้วิจัยสังเคราะห์ประเด็นส าคัญว่า ขอชื่นชมในฐานะกัลยาณมิตรเพราะเรียนรู้ถูกรู้
ผิดมาด้วยกันตั้งแต่เป็นสามเณร มาถึงวันนี้เป็นความหวังของพระหนุ่มรุ่นใหม่ เพราะสิ่งที่ลอง
ผิดลองถูกมานั้นจะได้รับการยอมรับในฐานะดุษฎีนิพนธ์เล่มนี้  ซึ่งลูกไก่แม่ไก่ด้านวิจัยมีจ านวน
มากแต่ลูกไก่แม่แก่ด้านวิทยากรยังไม่มีความชัดเจน “ดุษฎีนิพนธ์เล่มนี้จะเป็นทางรอดของ
วิทยากรทั่วประเทศ” ให้พระธรรมวิทยากรหรือวิทยากรทุกแนวทางทั่วประเทศไทยต้องเดิน
ตามดุษฎีนิพนธ์เล่มนี้รวมถึงน้องๆวิทยากรรุ่นใหม่ๆจึงตั้งค าถามกับผู้วิจัยว่า“พุทธสันติวิธี” ใน
ดุษฎีนิพนธ์เล่มนี้ก าลังหมายถึงอะไร เพ่ือจะท าให้ผู้อ่านเข้าใจและน าไปใช้ได้ตรงประเด็น  
           กระบวนการฝึกอบรมวิทยากรต้นแบบเราควรมีรูปแบบอย่างไร ที่สามารถน าพระสงฆ์ 
บุคคลทั่วไป หรือ ผู้มีจิตอาสา มาผสมผสานกับความเป็นพุทธสันติวิธี ถือว่า เป็นโจทย์ของ
ธรรมะโอดี ว่าจะเชื่อมพระสงฆ์ บุคคลกลุ่มใดมาเป็นธรรมะโอดี  ส่วนคุณลักษณะของวิทยากร
ต้นแบบควรศึกษาตามพระไตรปิฎก คุณลักษณะของวิทยากรต้นแบบควรมีลักษณะอย่างไร  
ควรเป็นวิทยากรที่มีความเป็นสันติสุขจากตนเองก่อน ด้วยการมีความเคารพตามหลักธรรมของ
คารวะ ๖ จะท าให้เกิดวิทยากรที่มีคุณภาพมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันวิทยากรที่เป็นพระสงฆ์เราจะอิง
ทางโลกมากเกินไป จนลืมพระไตรปิฎกหรือค าสอนของอาจริยครูอาจารย์สมัยเก่าและที่ส าคัญ
มากคือ “วิปัสสนากรรมฐาน” วิทยากรทางพระพุทธศาสนาต้องสอนวิปัสสนากรรมฐานให้ผู้เข้า
รับการฝึกอบรม ด้วยการให้กลับมาดูลมหายใจของตนเอง ท าให้วิทยากรมีพุทธคาวรตา     
ธรรมคารวตา จุดแข็งที่ส าคัญในการน าธรรมะสู่องค์กรใหญ่ๆคือ เรื่องเล่าของอาจริยของครู
อาจารย์ เช่น หลวงปู่ชา ด้วยการศึกษาเรื่องของหลวงปู่ชา น าไปเล่าให้ท าผู้ฟังสนใจมากเพราะ
เข้าสู่วิถีชีวิตของพระป่า ท าให้เกิดปฏิสันถารคารวตา ท าให้วิทยากรเกื้อกูลต่อสังคมได้หมายถึง 
เมื่อคนมีความทุกข์ วิทยากรสามารถปฏิสันถารด้วยธรรมะ     
           จึงหวังใจลึกๆว่าผลงานดุษฎีนิพนธ์เล่มนี้จะเป็นเสมือนคัมภีร์ของวิทยากร ท าให้
วิทยากรรุ่นน้องๆ ก าลังเดินตามมามีธงเดินไปที่ไม่หลงทาง จึงคาดหวังว่างานเขียนชิ้นนี้จะท าให้
พระวิทยากรทั่วประเทศ สามารถมีแนวทางในการเป็นวิทยากรต้นแบบธรรมะโอดีโดยพุทธสันติ
วิธี ว่าถ้าจะสร้างพุทธสันติวิธีในองค์กรควรจะเดินตามอย่างไร อันจะเป็นที่พ่ึงและเกื้อกูลให้
บุคคลองค์กรสังคมต่อไป   
            พระครปูลัดสุวัฒนวชิรคุณ กลา่วเสริมว่า ทั้งงานวิจัยทั้งทฤษฏีศาสตร์สมัยใหม่ จะท า



 

๕๒๒ 

 

ที ่ ประเด็น 
ให้พระวิทยากรลืมจรณะท่ีเหมาะสม จากประสบการณ์ของการอบรมพระวิทยากรมาเกือบ ๑๐ 
ปี สิ่งที่น่าห่วงมากคือ ๑) ไม่สามารถท างานร่วมกับทีมอ่ืน เก่งมากแต่ไม่สามารถร่วมท างานกับ
ใครได้ ๒) วิทยากรเก่งแต่คนไม่ชอบ ตอนนี้ธรรมะอารมณ์ดีมีวิทยากรจ านวน ๓๐ รูป ยังไม่เชื่อ
ว่าจะมีหลักสูตรที่ดีที่สุดแต่เรามีกัลยาณมิตรร่วมงาน ท าให้เกิดความไว้วางใจจากบริษัทใหญ่ใน
ประเทศไทย จึงต้องอาศัยวิทยากรกระบี่ไร้รูปร่าง ท าอย่างไรจะเกิดวิทยากรต้นแบบธรรมะโอดี 
ปัจจุบันวิทยากรของเรายังไม่มีศรัทธาในการเกื้อกูลสังคม “วิทยากรต้องท าหน้าที่เกื้อกูลสังคม” 
โดยพระรุ่นใหม่ท าอย่างไรจะเกื้อกูลสังคมได้ เมื่อเราสร้างศรัทธาท าอย่างให้เรารักษาศรัทธาไว้
ได้  โจทย์ของผู้วิจัยท าอย่างไรเพียงแค่พรสวรรค์คงไม่เพียงพอเราต้องให้โอกาสในการสร้างพร
แสวง จึงต้องมีคู่มือมีคัมภีร์วิทยากรในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยการสร้างศรัทธาและรักษาศรัทธา  
           ปัจจุบันเสียงหัวเราะข าไม่ใช่ค าตอบของสังคม เราจะไปต่อได้เราต้องเกื้อกูลสังคม 
สร้างศรัทธาและรักษาศรัทธา ขอให้ก าลังใจให้ผู้วิจัยส าเร็จ “เป็นพระวิทยากรรูปแรกของ
ประเทศท่ีเป็น ดร.”  

๖ รศ.ดร.โคทม  อารียา  ที่ปรึกษาสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล 
           ผู้วิจัยสังเคราะห์ประเด็นส าคัญว่า  ผู้วิจัยอยากให้ประเด็นที่ ๑ คือกรอบการสร้าง
รูปแบบพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธีควรจะเป็นอย่างไร โดยเป็นการศึกษา
แนวคิดทฤษฎีการเป็นวิทยากรว่าหน้าตาของวิทยากรควรจะเป็นอย่างไร แนวคิดทฤษฎีพุทธ
สันติวิธี  แนวคิดทฤษฏีการเป็นวิทยากรพระพุทธศาสนาเถรวาท เป็นการศึกษาที่กว้างใหญ่ 
เป็นกองทัพใหญ่แต่หัวใจคือเรื่องที่อยู่บทที่๕  ว่าเราจะมีการพัฒนาวิทยากรต้นแบบอย่างไร    
ในบทที่ ๔ เป็นเรื่องธรรมะโอดี ซึ่งเป็นพระวิทยากรสันติภาพมีประสบการณ์ในการฝึกอบรม     
ถือว่ามีต้นทุนที่ดี  แต่การร้อยเรียงบท ๑-๔ ต้องน าไปสู่การอธิบายไปถึงบทที่ ๕ โดยมีการเพ่ิม
ลักษณะพุทธสันติวิธีเข้าไป ธรรมะโอดีจึงเป็นการบูรณาการธรรมะกับศาสตร์สมัยใหม่  การวาง
กรอบถือว่าดีแล้ว  แต่กรอบอาจจะกว้างไป แต่ควรเน้นว่าตัววิทยากรที่เราจะสร้างขึ้นมา     
ควรใช้วิทยากรธรรมดาก่อนพัฒนาเป็นวิทยากรต้นแบบ แต่เมื่อมีการพัฒนาวิทยากรหวังว่าจะ
เอามาเป็นต้นแบบได้  ส่วนด้านมโนทัศน์ ๓ เรื่องของงานวิจัยคือ ๑)ต้องการพัฒนาองค์กร ๒)
ต้องการการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ๓)ต้องการแก้ไขความขัดแย้ง  ชื่อเรื่องอาจจะมาหลาย
ประเด็น 
           ส่วนประเด็นที่ ๒ กระบวนการของการฝึกอบรมวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธ
สันติวิธีควรจะเป็นอย่างไร โดยอยู่ในหลักสูตร ๕ วันแต่มีความเข้มข้นเพียง ๓ วันเพราะ
เกี่ยวข้องกับพิธีการควรเน้นการอบรมไม่ต้องมีพิธีการมาก  วันแรกเข้าใจว่าต้องการการบูรณา
การระหว่างพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ แต่ยังไม่กลมกลืนกัน  วันที่สองฝึกความเป็น



 

๕๒๓ 

 

ที ่ ประเด็น 
วิทยากรแต่เราสามารถบูรณาการได้  วันที่สามเน้นเรื่องพุทธสันติวิธีเป็นหลักและพูดถึงองค์กร
ถือว่าเข้าประเด็นมาก ถือว่าเป็นหัวใจในการพัฒนาวิทยากร วันที่สี่เน้นการพัฒนาองค์กร เน้น
การฝึกอบรมแบบธรรมะโอดีในองค์กรถือว่าเป็นหัวใจในการพัฒนาวิทยากร จึงขอย้ าว่า “วันที่
สามกับที่สี่ต้องมีความเข้มข้นมากที่สุด คือ ด้านพุทธสันติวิธี ด้านพัฒนาองค์กร และด้าน
การฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี” ถือว่าเป็นหัวใจงานดุษฎีนิพนธ์เล่มนี้  กระบวนการฝึกอบรมจะ
ลดพิธีการลง ส่วนการเป็นวิทยากรสมันใหม่และวิทยากรพระพุทธศาสนาเถรวาทให้แทรกเข้า
ไประหว่างการฝึกอบรมและเพ่ิมการฝึกปฏิบัติ จะต้องให้วิทยากรรู้จักการใช้พุทธสันติวิธีและ
สันติวิธีในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในองค์กร 
           ส่วนประเด็นที่ ๓ คุณลักษณะของวิทยากรต้นแบบ  หลักการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ  
อุดมการณ์พัฒนาวิทยากรต้นแบบและวิธีการพัฒนาวิทยากรต้นแบบควรจะเป็นอย่างไร ส่วนK-
U-M-S-A-N MODEL เป็นการผูกติดกับคุณลักษณะวิทยากร  โดยวิทยากรมีความรู้ใฝ่รู้     
ความเข้าใจ ที่จะอยู่ร่วมกันเคารพในความแตกต่าง  ส่วนที่ดี ในหลักสูตรจะใช้ค าว่า           
วิชาจรณสัมปัญโณ มีการแทรกอยู่ตลอด  ส่วนที่ดีมากคือ สมาธิ -มีสติมีขันติมีสันติโดยเฉพาะ
สันติภายใน จะต้องเป็นการน าสมาธิและสันติภายในแทรกเข้าไป  ทักษะ วิทยากรสามารถ
ออกแบบกิจกรรม แต่ทักษะที่ยิ่งไปกว่านั้นคือ“การล้มเลิกสิ่งที่ออกแบบไว้เพราะหน้างาน
ไม่ได้เป็นตามที่เราออกแบบ”เช่นกลุ่มเป้าหมายเปลี่ยน วิทยากรต้องสามารถปรับเปลี่ยนได้
ตามสถานการณ์   ทัศนคติ-ควรใช้ค าว่ามีจิตวิญญาณในความเป็นครู มีจิตอาสา มีทัศนคติที่
แก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยไม่ใช้อ านาจไปกดบังคับ หรือไม่ใช้ความรุนแรง  และการสร้าง
เครือข่าย ถือว่าเป็นกุญแจส าคัญในการพัฒนาวิทยากร เราฝึกอบรมแล้วท าอย่างไรให้สามารถ
น าไปใช้ได้จริง ต้องสามารถเขียนโครงการขึ้นมาเพ่ือสามารถน าไปใช้ได้เพ่ือขับเคลื่อน        
เมื่อฝึกอบรมแล้วเกิด so what หรือผลกระทบอย่างไร อาจจะตั้งเป็นกองทัพธรรม ภายใต้จุด
ขายเป็นความต้องการของสังคมสมัยใหม่ ให้คนในองค์กรสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 
เมื่ออาสามาเป็นวิทยากรต้องชูธงเพ่ือสร้างพ้ืนที่ให้เห็นความส าคัญของพุทธสันติวิธีเพ่ือให้
องค์กรสันติสุข    
            สิ่งที่เห็นภาพคือผู้จะมาเข้าฝึกอบรมวิทยากรนั้นเข้ามีTraining need หรือ ความ
จ าเป็นในการเป็นวิทยากรต้นแบบธรรมะโอดีแบบสันติ ด้วยการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งใน
องค์กร ผู้ที่จะมาเป็นวิทยากรต้นแบบต้องมีความต้องการเป็นวิทยากรสันติภาพ เราต้องหา
พระสงฆ์ที่มีความสนใจในเรื่องนี้ เมื่อพัฒนามาแล้วต้องมีช่องทางในทางปฏิบัติ ขั้นต้นต้องมา
ช่วยงานของธรรมะโอดี หรือพูดง่ายๆจบแล้วมีงานท า ถือว่าเป็นการสร้างเครือข่าย อาจารย์ได้
พูดถึงเกณฑ์ในการคัดเลือกวิทยากรต้องมีทัศนคติในธรรมะโอดี ทัศนคติในพุทธสันติวิธีในการ



 

๕๒๔ 

 

ที ่ ประเด็น 
แก้ปัญหาความขัดแย้งในองค์กร และอาจารย์น าเสนอว่าอยากให้วิทยากรมีโอกาสลงพ้ืนที่ไปใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเรียนรู้ด้านสันติวิธี 
           รศ.ดร.โคทม  อารียา กล่าวเสริมว่า ยังไม่มีสังเคราะห์ต้องไปสังเคราะห์ให้ชัดเจนกว่านี้ 
ผู้วิจัยต้องใส่ประสบการณ์ของตนเองเข้าไปด้วยเพราะยังไม่มีตัวตน ต้องมีการเชื่อมโยงให้
เกิดข้ึน จะเกิดการเชื่อมโยงในการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ “เจตนารมณ์ของผู้วิจัยต้องการสร้าง
วิทยากรต้นแบบเพ่ือเผยแผ่ธรรมและแก้ปัญหาความขัดแย้งในองค์กร” จะต้องใส่เอาไว้เรื่อง
เจตนารมณ์ 

๗ อาจารย์ศุภณัฐ  เพิ่มพูนวิวัฒน์  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง  สถาบัน
พระปกเกล้า  
           ผู้วิจัยสังเคราะห์ประเด็นส าคัญว่า  ชื่นชมในการรวบรวมวรรณกรรมของงานวิจัยมี
คุณค่า เหมือนข้าวย าในภาคใต้มีองค์ประกอบหลากหลายของข้าวย า จึงเปรียบข้าวย าเหมือน
งานดุษฎีเล่มนี้ ถามว่าอะไรข้าวย าส าคัญที่สุดที่ขาดไม่ได้ เราต้องถามคนในพ้ืนที่ คนที่ไม่เข้าใจ
ในข้าวย าไม่รู้ว่าจะต้องรับประทานแบบใด ผู้วิจัยจึงต้องย่อยให้เห็นองค์ประกอบต่างๆ  ให้
สามารถมองออกว่าอะไรคือองค์ประกอบของข้าวย า พระพุทธศาสนากับพุทธสันติวิธีสามารถ
ไปด้วยกันได้มีหลักการพ้ืนฐานไปด้วยกัน ค าส าคัญรวมกันคือ “วิทยากรต้นแบบ  ธรรมะโอดี  
โดยพุทธสันติวิธี” ถ้าเราไม่ได้ศึกษาจริงๆ จะตั้งค าถามว่าคืออะไร แต่ถ้ามองเชิงบวกจะท าให้
คนศึกษาและเข้าใจ จะท าอย่างไรให้เราเข้าใจในหัวข้อชื่อเรื่อง 
            ส่วนวัตถุประสงค์เป้าหมายปลายทางอยากให้เกิดอะไร ด้วยการศึกษารูปแบบการ
พัฒนา แล้วน ามาพัฒนาและน าเสนอรูปแบบ มองว่าเหมือนยังไม่สุด งานนี้ต้องการพัฒนาเพ่ือ
หารูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ ถ้าเราได้วิทยากรต้นแบบมาแล้วจะไปเป็นวิทยากรอบรม
ในองค์กรหรือเป็นผู้แก้ปัญหาความขัดแย้ง ด้วยการมีบทบาทของวิทยากรคือสร้างความรู้ความ
เข้าใจท าให้องค์กรที่มีความขัดแย้งเกิดความสมานฉันท์และปรองดองกันมีสัมพันธ์ที่ดี ต่อกัน  
หรือเป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้ง จะต้องมีความชัดแย้งระหว่างเป็นเพียงวิทยากรหรือเป็นผู้ไกล่
เกลี่ย   
            ด้ าน เนื้ อหาผู้ จะมา เป็นวิทยากรจะต้องมีความรู้ ใน เนื้ อหาสาระเกี่ ยวกับ
พระพุทธศาสนาและศาสตร์สมัยใหม่ซึ่งเป็นสันติวิธี วิทยากรต้องรู้เข้าใจเกี่ยวสันติวิธี เพราะใน
องค์กรมีความขัดแย้ง ถ้าจะไปแก้ปัญหาความขัดแย้งต้องเข้าใจก่อนว่าความขัดแย้งคืออะไร 
ธรรมชาติความขัดแย้ง มีวงจรความขัดอย่างไร มีการพัฒนาการแบบใดถือว่าตัว K คือความรู้ที่
อยู่ ในModelวิทยากรต้องมีความรู้ด้ านความขัดแย้ง มองมิติ ในเชิงป้องกัน conflict  
prevention มองเชิงจัดการ conflict management  มองเชิงPeace building กระบวนการ



 

๕๒๕ 

 

ที ่ ประเด็น 
สร้างสันติภาพ เป็นภาพรวมให้เห็น ผู้จะเป็นวิทยากรต้นแบบต้องมีความรู้ด้านพระพุทธศาสนา
และศาสตร์สมัยใหม่คือสันติวิธี ด้วยการพัฒนาผ่านการฝึกอบรมจึงต้องฝึกทักษะการถ่ายทอด
ในการแกป้ัญหาถือว่าเป็นศิลปะต้องมีการฝึกปฏิบัติ 
           ด้านเครื่องมือ (Tool) เครื่องมือของวิทยากรคือ เน้นการมีส่วนร่วม เน้นกรณีศึกษา 
เน้นการพูดคุย เราจะพัฒนาวิทยากรต้นแบบเราใช้เครื่องมืออะไร เราจะน าไปใช้กับ
กลุ่มเป้าหมายใด คือ Target group คืออะไร ใช้กับกลุ่มองค์กรต่างๆ กลุ่มเป้าหมายที่เราจะไป
ใช้เราใช้กับใครจึง “อยากเห็นเส้นทางไปสู่เส้นชัย” หมายถึงเส้นทางที่จะพัฒนาวิทยากรมี
ขั้นตอนอะไรบ้าง ในงานดุษฎีนิพนธ์มีขั้นตอนอะไรบ้าง เช่น ต้องเป็นพระสงฆ์เท่านั้น  แต่ถ้าไม่
เป็นพระสงฆ์เกิดความสนใจเรื่องธรรมะโอดีอยากจะพัฒนาเพ่ือเป็นวิทยากรได้หรือไม่อย่างไร
อาจจะมี ๒ สายคือ สายพระสงฆ์ และสายบุคคลทั่วไป น่าจะการแบ่งระดับผู้เข้าอบรมวิทยากร
ต้นแบบคือ กลุ่มที่๑ ไม่มีองค์ความรู้เลยเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและพุทธสันติวิธี จะมีการ
พัฒนาอย่างไรมีความยากง่ายอย่างไร  กลุ่มที่๒ มีองค์ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและพุทธ
สันติวิธี เราจะเติมเต็มอย่างไร กลุ่มที่เป็นวิทยากรอยู่แล้ว กลุ่มที่๓ มีองค์ความรู้เกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนาและพุทธสันติวิธี มีความเชี่ยวชาญการเป็นวิทยากรและเป็นนักสันติวิธีแต่ยัง
ขาดเวที เราจะพัฒนาอย่างไรให้เป็นวิทยากรต้นแบบ  กระบวนการวิ ธีด าเนินการวิจัยให้
สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญแล้วมาสร้างรูปแบบสร้างโมเดลในการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ 
            อาจารย์ศุภณัฐ  เพิ่มพูนวิวัฒน์ กล่าวเสริมว่า ดุษฎีนิพนธ์เล่มนี้เป็นเล่มที่มีคุณค่ามาก 
ยิ่งเปิดอ่านดูยิ่งมีครบทั้งหมดตามที่ผู้ทรงคุณพูดถึง ผมมั่นใจว่าผู้วิ จัยบอกในใจว่ามีครบแล้ว    
จึงมีข้อเสนอแนะว่าให้ผู้วิจัยอิงจากข้อเสนอจากผู้ทรงคุณวุฒิเพราะมีครบทุกอย่างในเล่ม จึงจะ
อนุญาตเอากลับบ้านด้วย วิธีการสร้างคนไม่มีสูตรส าเร็จตายตัว แต่กระบวนการที่เราท าก็ไม่ง่าย 
แต่แสดงให้เห็นว่าเราอยากสร้างคนที่เป็นวิทยากรต้นแบบธรรมะโอดี เรามีเป้าหมายเดียวกันแต่
วิธีการต่างกัน วิธีการหลากหลายเหมือน“เราจะมามหาจุฬาวังน้อย เราจะบอกขั้นตอน
อย่างไร” เพราะเราไม่เท่ากัน ความรู้ไม่เท่ากัน ทักษะไม่เท่ากัน ทัศนคติไม่เท่ากัน เป้าหมายคือ
วิทยากรต้นแบบ โมเดลที่ท ามาถือว่าชัดเจน แต่ต้องบอกได้ว่า ความรู้ทางพระพุทธศาสนาควร
จะรู้อะไร ความรู้ทางพุทธสันติวิธีควรจะรู้อะไร มีกล่องให้ชัดเจน เช่น กล่องความรู้ กล่องทักษะ 
กล่องทัศนคติ เป็นต้น ผู้วิจัยท ามาครบแล้วเพียงสังเคราะห์ตามกล่องต่างๆให้ชัดเจน           
ถ้าต้องการให้คนมีความรู้จะหาวิธีการอย่างไรให้คนมีความรู้ หรือฝึกอบรมได้ ๓ กล่องพร้อมกัน 
ควรจะมีหลักสูตรอย่างไร ควรแบ่งระดับหลักสูตรระดับพ้ืนฐาน หลักสูตรระดับกลาง หลักสูตร
ระดับสูง เพ่ือพัฒนาตามล าดับเพ่ือเป็นวิทยากร เช่น ระดับสูงสามารถออกแบบกิจกรรมได้ให้
เหมาะสมกับองค์กร การมีความเชี่ยวชาญในการเป็นวิทยากรต้นแบบธรรมะโอดี กว่าจะเป็น



 

๕๒๖ 

 

ที ่ ประเด็น 
วิทยากรต้องผ่านการสะสม การเรียนรู้ เราจึงมาช่วยกันให้มีรูปร่างแต่ไม่มีสูตรส าเร็จตายตัว   
จึงขอสนับสนุนในดุษฎีนิพนธ์เล่มนี้      

๘ ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์ ผู้เชี่ยวชาญการวิจัยด้านการพัฒนา  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
           ผู้วิจัยสังเคราะห์ประเด็นส าคัญว่า  ผู้วิจัยท าตามกระบวนการวิจัยของ R and D ถือ
ว่ามีความครบถ้วน เริ่มจากศึกษาจากเอกสารงานวิจัย สัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องได้ดี เพราะ
ผู้วิจัยเป็นนักอ่านนักคิดนักสัมภาษณ์ท าให้งานเนื้อหามาก แต่ยังขาดการสรุปเป็นประเด็นชัดๆ 
ด้วยการสรุปเป็นเนื้อเดียวกันให้ชัดเจน ถือว่าผู้วิจัยศึกษาครบหมดทั้ง R๑ ทั้งเอกสารการศึกษา
และสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง ทราบว่าผู้วิจัยมีการทดลองไปแล้วและน าความรู้มาปรับแก้เพ่ือ
จะมาคุยกันวันนี้และจะน าไปทดลองอีกครั้ง กระบวนการของผู้วิจัยถือว่าเป็นกระบวนการของ 
R and D ทั้งหมด เพียงแต่ว่าผู้วิจัยศึกษาเยอะมีเนื้อหามากจึงต้องน ามาสรุปแต่ละประเด็น เช่น 
การศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ต้องสามารถสรุปว่า
คุณลักษณะของวิทยากรควรเป็นลักษณะอย่างไร เพราะผู้วิจัยสัมภาษณ์หลากหลาย มีการ
สัมภาษณ์วิทยากรที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศเป็นนักพูดมีชื่อดัง ว่าการเป็นวิทยากรที่ดีต้องมี
องค์ประกอบอะไร จากนั้นผู้วิจัยไปสัมภาษณ์ผู้ใช้บริการว่าเขาต้องการวิทยากรแบบใด 
สัมภาษณ์พระสงฆ์ท่ีเป็นวิทยากรต้นแบบ ถือว่าครบในการวิจัยแบบ R and D เพียงแต่ว่าผู้วิจัย
ต้องสรุปเพื่อให้เห็นชัดเจน 
            ถ้าได้คุณลักษณะของวิทยากรต้นแบบซึ่งมี ๒ ลักษณะ คือ ต้องการ  Prototype 
พัฒนาต่อเป็นเวอร์ชั่น๑.๑ ๑.๒ หรือต้องการที่เป็นสมบูรณ์แบบแล้ว ผู้วิจัยต้องการวิทยากรที่
สามารถน าไปต่อยอดใช้งานได้  จึงต้องให้ชัดเจนในกระบวนการว่า เราต้องการวิทยากรที่
สมบูรณ์แบบแล้วหรือวิทยากรที่สามารถปรับพัฒนาไปเรื่อยในครั้งต่อไป  ส่วนด้านโครงสร้าง
หลักสูตรนั้นผู้วิจัยมีโครงสร้างแล้วแต่ขาดรายละเอียดในโครงสร้าง ให้น้ าหนักแต่ละโครงสร้ าง
อย่างไรบ้าง คิดแบบbackword disigeว่าคุณลักษณะของวิทยากรที่พึงประสงค์ควรมีอะไรบ้าง 
กิจกรรมอะไรจะน าไปสู่คุณลักษณะของเราต้องการ จะท าให้ชัดว่าเราจะมีการวัดและ
ประเมินผลอย่างไร วิทยากรพุทธสันติวิธีเราจะให้น้ าหนักอย่างไรในการพัฒนา ผู้วิจัยควรเน้น
การพัฒนาพระสงฆ์อย่างเดียวก่อนเพราะกระบวนการฝึกอบรมหรือชุดฝึกอบรมมีความแตกต่าง
กัน จะท าให้เกิดความสับสน เช่น พระพุทธศาสนาถ้าเป็นพระสงฆ์ทุกรูปมีพ้ืนฐานแต่ถ้ามีบุคคล
ทั่วไปด้านพระพุทธศาสนาต้องใช้เวลานานในการพัฒนา  ผู้วิจัยถือว่ามีกระบวนการชัดเจนใน
การวิจัยแบบ R and D เพียงแค่สรุปสังเคราะห์แต่ละประเด็นให้เกิดความชัดเจนจะท าให้ต่อ
ยอดไปมากขึ้น 
         ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์  กล่าวเสริมว่า ดุษฎีนิพนธ์เล่มนี้เป็นงานวิจัย R and D เป็น



 

๕๒๗ 

 

ที ่ ประเด็น 
งานวิจัยเชิงนวัตกรรมสังคมศาสตร์ เราจึงไม่จ าเป็นวัดทางวิทยาศาสตร์มากเกินไป แต่ถ้าจะวัด
ได้ก็เป็นการดีเพ่ือมาสนับสนุน แต่มนุษย์เราจะมีความหลากหลายค่อนข้างมาก ถือว่าเป็นสิ่ง
เริ่มต้น เราจึงไม่สามารถสร้างใครเป็นต้นแบบได้ทันที ผู้วิจัยอยู่ในการฝึกอบรมมานานมีองค์
ความรู้มากจึงต้องเพ่ิมเติม ซึ่งมีการพัฒนาหลักสูตรตั้งแต่ปริญญาโท จึงอยากเห็นหลักสูตรให้มี
ความชัดเจน ธรรมะโอดีถือว่ามากกว่าหลักสูตรลูกไก่แม่ของนักวิจัย เป้าหมายที่อยากให้
วิทยากรได้รับคืออะไร จึงต้องมีคู่มือในการเอาไปแก้ไขปัญหาในองค์กร จึงมองว่างานดุษฎี
นิพนธ์เล่มนี้เป็นงานที่ดีแต่ต้องพัฒนาเพ่ิมเติมอีก ในกรณีข้อความเชิงลบที่ยังไม่ข้อมูลประจักษ์
อ้างถึงพึงต้องระวัง ข้อมูลอดีตกับปัจจุบันต้องสามารถบอกได้ว่าเราดีอย่างไร เช่น ตรงกับยุค
สมัยใหม่มากกว่า ในกรณีที่เขาวิพากษ์หลักการสอนในพระพุทธศาสนาในอดีตและปัจจุบัน   

๙ ดร.จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร วิทยากรกระบวนการผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรม 
            ผู้วิจัยสังเคราะห์ประเด็นส าคัญว่า จากประสบการณ์ในการเป็นวิทยากรมา ๑๔ ปี 
เห็นการพัฒนาและการเติบโตของตนเองในการเป็นวิทยากร วิทยากรไม่ใช่เพียงแค่พรสวรรค์แต่
มันเริ่มจากการพัฒนาตนเองอย่างยิ่งยวด ผู้จะมาเป็นวิทยากรต้อง ๒ ประการ คือ “๑)มีความ
สนใจ  ๒)เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้” ถือว่าเป็นคุณสมบัติของวิทยากร ขอสนับสนุนแนวคิด
อาจารย์โคทม อารียาว่า “วิทยากรเป็นนักออกแบบกระบวนการและเป็นนักล้มเลิก
กระบวนการ” ถือว่าเป็นเรื่องจริงจากประสบการณ์ของการเป็นวิทยากร วิทยากรต้องปรับตาม
สถานการณ์หน้างาน ถือว่าเป็นCompetency  สูงสุดของวิทยากรจึงมอง ๒ มุม คือ ๑)มุมของ
วิทยากร ๒)มุมของเนื้อหา เราต้องมองว่าถ้าวิทยากรใช่ ตัวกระบวนการไม่ใช่เรื่องยาก วิทยากร
ที่ใช่จะสามารถออกแบบกระบวนการได้หมด วิทยากรคือนักออกแบบ วิทยากรคือช่างตัดผ้า 
วิทยากรเป็นผู้ที่แก้ไขเสื้อผ้าที่ตัดไปแล้วไม่พอดี ออกแบบหลักสูตรที่เหมาะสมกับองค์กร 
“วิทยากรต้องมีความเก่งในการวินิจฉัยองค์กร” โดยต้องวินิจฉัยปัจเจกระดับบุคคล และ
วินิจฉัยองค์กรระดับโครงสร้างขององค์กร ต้องวินิจฉัยองค์กรแล้วเอามาออกแบบกระบวนการ 
ถือว่าเป็นCore value ของบุคคลผู้จะมาเป็นวิทยากร ส่วนบุคลิกภาพสามารถพัฒนาได้  
           หลักสูตรในการพัฒนาวิทยากรต้นแบบมี ๓ ประการคือ“Knowledge Skill   
Attitude” ซึ่งในโมเดลมีเรียบร้อย แต่กระบวนการต้อง Practice อยู่ตลอดเวลา  มีการลงมือ
ท าถอดบทเรียนหลายๆครั้ง วิทยากรจะต้องท าและถอดบทเรียนอยู่ตลอดเวลา วิทยากรต้องไป
ฝึกปฏิบัติกับองค์กรจริง ไปฝึกเสร็จแล้วกลับมาถอดบทเรียนเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ เพราะ
เจอสภาพจริงมีอะไรมากมายจะต้องเผชิญต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า กระบวนการถอด
บทเรียนมีความส าคัญมากส าหรับวิทยากร ท าให้ดุษฎีนิพนธ์เล่มนี้เป็นงานInnovative เป็นงาน
นวัตกรรม ถือว่าเดินตามDesign Thinking (การออกแบบความคิด) อยากให้ผู้วิจัยศึกษา



 

๕๒๘ 

 

ที ่ ประเด็น 
กลุ่มเป้าหมายด้วยว่า เขาต้องการวิทยากรแบบไหนซึ่งมีอยู่ในเล่มแล้ว “คนGenนี้ต้องการ
วิทยากรแบบใดสังเคราะห์มาเพ่ือมาสร้างรูปแบบให้สอดคล้อง” เพราะวิธีการเรียนรู้ในปัจจุบัน
เปลี่ยนไปมาก วิทยากรเมื่อ ๑๔ ก่อนกับวิทยากรปัจจุบันมีความแตกต่างกันเพราะวิธีการเรียนรู้
ของคนต่างแตกต่างกัน  สมัยก่อนพูดแบบใดก็ได้แต่สมัยนี้ต้องชัดเจนสามารถน าไปใช้ได้ ทฤษฏี
ไม่ต้องให้ลงมือปฏิบัติเลย ผู้วิจัยศึกษาแล้วออกแบบหรือสร้างรูปแบบเพ่ือน าไปทดลองถือว่า
เป็นการDesign Thinking ท าให้เกิด Innovation ใหม่ๆ  
            กระบวนการพัฒนาวิทยากรต้นแบบนอกจากจะมี Knowledge  Skill   Attitude 
แล้วต้องมี Knowledge sharing  เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  วิทยากรที่เราก าลังจะสร้างถือว่า
เป็นผู้น าของการเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลงด้วยการเริ่มจากเราก่อนพร้อมก่อนมีพลังในการ
สร้างการเปลี่ยนแปลง ส่วนอุดมการณ์ของการเป็นวิทยากรต้นแบบจึงกลับมาถามตนเอง
เหมือนกันเรามีอุดมการณ์อะไรในการเป็นวิทยากรต้นแบบ จึงมีความเชื่อว่า “ความรู้และการ
เติบโตเป็นสิทธิมนุษย์ทุกคน”  ทุกคนมีโอกาสที่จะต้องได้รับการเรียนรู้ ถ้าเขามีเงื่อนไขในการ
เรียนรู้ วิทยากรจะเป็นผู้สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมจะสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ที่ดี  เชื่อมั่นว่ามนุษย์ทุกคนต้องการพัฒนาตนเอง เชื่อมั่นมนุษย์ทุกคนมี
ความหลากหลาย ต้องมีการสร้างการเรียนรู้ที่เฉพาะ ถือว่าเป็นความเชื่อมั่นในการพัฒนาคนใน
บทบาทของวิทยากร 
          ผู้มีความปรารถนาเป็นวิทยากรเป็นผู้อยากจะเรียนรู้ต้องการลงมือท าพร้อมติดตาม เรา
เป็นวิทยากรสายโค้ชเราใช้วิธีการโค้ชเพ่ือค้นหาตนเองว่า เป็นสิ่งที่ใช่ส าหรับการเป็นวิทยากร
หรือไม่ มีวิธีการโค้ชเพ่ือหาการเป็นวิทยากร  การฝึกการเป็นวิทยากรต้องหาประสบการณ์หา
พ้ืนที่ในการทดลองในการเป็นวิทยากรแล้วน ามาถอดบทเรียนอย่างต่อเนื่อง แต่เรามีเวลาจ ากัด
เราค่อยต่อยอดหลังจบการศึกษา  ส าหรับเทคนิควิธีการในการปรับเปลี่ยน ถือว่าเป็นเรื่อง 
“เหนือความคาดหมายของวิทยากรฝึกอบรม” วิทยากรต้องท าการบ้านไปดีผ่านการวินิจฉัยคน
และองค์กร ด้วยประสบการณ์ของวิทยากรบุคลิกของคนในองค์กรจะเป็นแบบใด วิทยากร
จะต้องเจออะไรบ้าง แต่บางครั้งมีเกินจินตนาการของเราแต่เรามีการเตรียมไปเป็นแผน ๑ ๒ ๓  
เตรียมแผนความเสี่ยง วิทยากรต้องเหมือนโอเรม่อนเราต้องมีทรัพยากรในกระเป๋า หรือเป็น
พญารบบนหลังช้าง เราต้องทราบว่าช่วงใดจะใช้เครื่องใดเรามีหมด เราสามารถเลือกเครื่องมือ
ได้เลย วิทยากรต้องถูกฝึกเรื่องแผนหลัก แผนส ารอง แผนกลุ่ม แผนวิเคราะห์ ในการพัฒนา
วิทยากร  
           ดร.จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร กล่าวเสริมว่า เราต้องเข้าใจค าว่าวิทยากรให้ชัด งานดุษฎี
นิพนธ์เล่มนี้วิทยากรคือผู้น าการเปลี่ยนแปลง เพียงเป็นวิทยากร L. FA ยังไม่เพียงพอแต่ต้อง  



 

๕๒๙ 

 

ที ่ ประเด็น 
๑) เป็น P. FA ต้องเป็นวิทยากรกระบวนการในการเรียนรู้ จะต้องสร้างการเติบโตของผู้คนใน
การเรียนรู้ ต้องให้ผู้เรียนต้องเผชิญกับอะไรบางอย่างเพ่ือเกิดการเรียนรู้  ๒) การประเมินผล
ต้องมีทั้งปริมาณและคุณภาพ ปริมาณจะท าให้เกิดความชัดเจนส่วนคุณภาพจะท าให้มีความ
ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วน ามาสังเคราะห์เพ่ือยืนยันว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร ๓) ต้องการ
เอกสารที่รูปร่างหุ่นดี จะต้องมีการสังเคราะห์ แต่เล่มนี้มีคุณูปการมากเพราะผมเป็นวิทยากรอยู่
แล้ว  ๔) ผู้วิจัยเจอคนเก่งมาเยอะจึงได้ข้อมูลมหาศาลจึงมี“ความคาดหวังกับความจริง” 
ความคาดหวังของผู้ทรงคุณในฐานะเป็นผู้เชี่ยวชาญ กับความจริงที่เกิดขึ้นในฐานะเป็นนักวิจัย
ภายใต้ข้อก าจัดอะไรบางอย่างซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิอาจจะไม่ทราบ ก าลังจะบอกผู้วิจัยว่าโลกนี้ไม่มี
อะไรสมบูรณ์ จะมีช่องว่าให้เราพัฒนาอยู่เสมอ งานดุษฎีนิพนธ์เล่มนี้ถ้าไม่สมบูรณ์ให้ผู้วิจัยเขียน
ลงไปในข้อเสนอแนะแล้วเปิดเล่มจบ ต้องสามารถบอกว่าท าไมงานดุษฎีนิพนธ์เล่มนี้จึงสามารถ
ตอบโจทย์ได้แบบนี้ จึงขอให้ก าลังใจผู้วิจัยให้งานดุษฎีนิพนธ์ส าเร็จด้วยดี 

๑๐ อาจารย์วุฒิชัย บุญครอง  CEO บริษัทก่อการดีฝึกอบรม จ ากัด วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 
           ผู้วิจัยสังเคราะห์ประเด็นส าคัญว่า  เป็นการเสริมจาก จากดร.จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร 
ความจริงแผนอยู่ในขั้นตอนของการเตรียมข้อมูลที่จะไปบรรยายหรือไปสอน ถึงจะเป็นหลักสูตร
เดียวกันเราต้องจัดท าAction plan ทุกครั้ง  เพราะบริบทขององค์กรทุกองค์กรจะแตกต่างกัน 
ไม่เหมือนกัน การท าAction plan  จึงเป็นการทบทวนในการสอน ถ้าเจอโจทย์แบบนี้จะต้องท า
อย่างไร จึงใช้ภาษาวิทยากรคือ “จอมยุทธที่ดีต้องไม่มีกระบี่ในมือ” เช่น ไฟดิบ ข้อมูลที่เตรียม
มาหาย โน๊ตบุ๊คมีปัญหา จะต้องสอนได้ถึงไม่มีเครื่องมืออุปกรณ์สื่อที่เตรียมไว้มาช่วย วิทยากร
จะต้องสร้างศรัทธาเมื่อเจอวิทยากรเป็นครั้งแรก ถ้าเราจะมองว่าใครสามารถเป็นวิทยากรได้
หรือไม่ดูได้ที่“เขาหมกมุ่น”หรือไม่ ถ้าอยากเป็นวิทยากรต้องหมกมุ่นเรื่องที่อยากจะสอน
อยากจะถ่ายทอด จะเกิดการศึกษาอ่านหนังสือหาข้อมูล เรียกว่า“หมกมุ่น” แต่ถ้าอยากเป็น
วิทยากรไม่มีความหมกมุ่นในเรื่องของความรู้ ทักษะ ไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่สอน แต่อยาก
เป็นวิทยากรเพราะคนอ่ืนเป็น ในสังคมออนไลน์เราเจอวิทยากร Promotion เป็นจ านวนเยอะ
มาก เป็นการลดแลกแจกแถมทุกอย่าง 
         อาจารย์วุฒิชัย บุญครอง กล่าวเสริมว่า ผมเชื่อว่างานดุษฎีนิพนธ์เล่มนี้ ไม่ใช่เพ่ิงจะเริ่ม 
ผู้วิจัยเรียนรู้มานาน มีการพัฒนาการมาหลายปี ผมเคยร่วมงานกับวิทยากรธรรมะอารมณ์ดีท า
ให้มองว่าเราจะรักษาพระวิทยากรไว้ได้อย่างไร รูปแบบกระบวนการฝึกอบรมเราจะสร้าง
วิทยากรธรรมะโอดีอย่างไร เราพัฒนาวิทยากรธรรมะอารมณ์ดีมา ๕ ปี แต่เราไม่สามารถรักษา
ไว้ได้เพราะทุกท่านมีความเป็นไอสไตล์ คือ สไตล์ใครสไตล์มัน แต่เราไม่มีรูปแบบที่ชัดเจน 
ปัจจุบันเล่มนี้ได้ทั้ง“ตัววิทยากรและรูปแบบหลักสูตรการพัฒนา” เรามีกระบวนการพัฒนา



 

๕๓๐ 

 

ที ่ ประเด็น 
วิทยากรอย่างไร  วิทยากรสามารถเขียนแผนออกแบบแผนการสอนได้ วิทยากรสอนอะไรก็ได้
จากยากที่สุดให้ง่ายที่สุดเรียกว่า“ง่ายคืองาม”ขอชื่นชมและให้ก าลังใจผู้วิจัยอย่าลืมว่า
ผู้ทรงคุณวุฒิมีวิทยากรหลายรุ่น เพราะ“ความเชื่อของคนรุ่นหนึ่ง ไม่ใช่ความจริงของคนอีก
รุ่นเสมอไป” เรามีวิทยากรหลายรุ่นมากที่นั่งในห้องนี้ ขอให้สกัดสังเคราะห์ออกมาให้ชัดเจน 
ธรรมะของพระพุทธเจ้าชัดเจนที่สุด        

๑๑ ดร.วุฒิพงษ์ ถายะพิงค์ ประธานสถาบันพัฒนาศักยภาพมนุษย์ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการ
สื่อสาร พฤติกรรมมนุษย์ และวิทยากรกระบวนการโอดีพัฒนาองค์กร  
           ผู้วิจัยสังเคราะห์ประเด็นส าคัญว่า  มองไปถึงโครงสร้างระดับมหภาคของดุษฎีนิพนธ์
เล่มนี้ แต่เบื้องต้นขอชื่นชมผู้วิจัยที่มีความเพียรเก็บเล็กผสมน้อย จึงขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา
อยากให้ปรับบ้านหลังนี้แต่ห้องเหมือนเดิม เพราะมองการวิจัยเรื่องนี้ผ่านกรอบเป็นเครื่องมือ
ระดับดุษฎีชน เป็นเครื่องมือระดับดุษฎีบัณฑิต งานดุษฎีนิพนธ์เล่มเป็นผลลัพธ์ของมหาวิทยาลัย
ที่มีภาวะวิสัยสูง เมื่อดูทั้งแล้วถึงจะเป็นระดับการวิจัยR and D ก็ตาม ผลที่ได้ออกมามีความ
เป็น  Objective หรือไม่ หมายความว่า ถ้าไม่ใช่ผู้วิจัย ถ้าเป็นบุคคลอ่ืนๆ สามารถใช้ได้
เหมือนกันหมด ประเด็นการพัฒนาวิทยากรให้เชี่ยวชาญต้องใช้เวลามาก เรียกว่าใช้มาทั้งชีวิต 
ครั้งหนึ่งผู้วิจัยเคยไปอบรมกับผู้ทรงคุณวุฒิในฐานะเป็นนักเขียนซึ่งมีกิจกรรม จึงให้นั่ง
สังเกตการณ์เพราะกลัวจะไม่เหมาะกับสมณสารูป  
             จึงตั้งสมมติฐานว่าความจริงผู้วิจัย “ต้องการพัฒนาวิทยากรหรือต้องการพัฒนา
โมเดลของการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี” จริงๆคืออะไร เพราะผู้วิจัยเป็นวิทยากรอบรมธรรมะ
โอดีมานานมากถือว่ามีความส าเร็จสูง ถ้าให้มองในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิมองว่า สิ่งที่ต้องพัฒนาคือ 
“โมเดลของการฝึกอบรมโอดีในองค์กร” มีความเป็นภาวะวิสัยสูง  การวิจัยต้องมีความเป็น
วิทยาศาสตร์มีเหตุและมีผล เราก าลังฝึกระดับดุษฎีบัณฑิตมีเหตุและมีผล เหมือนเราปรุงยาต้อง
สามารถอธิบายตั้งแรกจนถึงสุดท้าย มีทฤษฏีใดbackup ในการท าดุษฎีนิพนธ์ มีเหตุจึงเกิดผล 
ผลคือโมเดล หากผลจะออกมา กระบวนการพัฒนา Core  competency ของวิทยากรโอดีมี
หรือไม่ คืออย่างไร ซึ่งยังไม่พบกระบวนการในเล่มนี้ งานดุษฎีนิพนธ์ต้องสังเคราะห์โมเดล
ออกมานี่คือ ดุษฎีบัณฑิต ไม่ใช่วิเคราะห์แต่ต้องสังเคราะห์  จึงมีกระบวนการในการพัฒนา
วิทยากร แล้วใครเป็นผู้บอกว่าว่าใช้ได้  ซึ่งเป็นผ่านในฐานะวิทยาศาสตร์สุขภาพ จึงถามอีกว่า
วิจัยเล่มนี้ต้องการพัฒนาวิทยากรหรือต้องการรูปแบบการอบรมแบบโอดี ผู้วิจัยตอบว่า
“ต้องการสร้างรูปแบบเพื่อพัฒนาวิทยากรต้นแบบ” ผู้ทรงคุณวุฒิมองว่าเป็นที่ยากมากเพราะ
ต้องเวลานานในการน ารูปแบบไปพัฒนาวิทยากร ถือว่าเป็นตั้งข้อสังเกตที่ดีมาก  ผู้ทรงคุณวุฒิ
เคยเห็นผลงานของผู้วิจัยจึงตั้งค าถามว่า จริงๆแล้วต้องการสร้างวิทยากรคล้ายกับผู้วิจัยหรือ



 

๕๓๑ 

 

ที ่ ประเด็น 
วิทยากรธรรมโอดี ค าตอบคือใช่ ถามว่ากว่าจะเป็นวิทยากรธรรมะโอดีวันนี้ ต้องถอดสังเคราะห์
ออกมา ค าถามผู้วิจัยจะพัฒนาอย่างไร (How to) ปริญญาเอกต้องมีความเป็นภาววิสัยสูง ไม่ใช่
เป็นอัตตวิสัย กลิ่นไอของวิจัยเชิงคุณภาพจะมีอัตตวิสัยสูงแต่งานดุษฎีนิพนธ์เล่มนี้ต้องเป็นภาวะ
วิสัยสูง หมายถึง ใครศึกษาสามารถน าไปปฏิบัติได้ งานดุษฎีนิพนธ์ต้องสามารถให้คนอ่ืนท าได้ 
มิใช่ผู้วิจัยท าเป็นอยู่คนเดียว 
           Model มี processเพ่ือน าไปสู่บางอย่าง How toเป็นอย่างไร จริงๆเราจะท าหลักสูตร
พัฒนาวิทยากรต้นแบบ จึงต้องมีค าอธิบายรายวิชา หัวข้อ  การจะเป็นวิทยากรด้าน
พระพุทธศาสนาสิ่งที่ดีมากคือมีทฤษฏีรับรองเช่นPlay and learn มีทฤษฏีทางพระพุทธศาสนา
คือ บุญกิริยาวัตถุ ๑๐  ค าถาม How to คืออะไร หมายถึงผู้วิจัยจะฝึกอย่างไร  มีความกว้าง
มากในดุษฎีนิพนธ์เล่มนี้ แต่อยากให้พระสงฆ์ศึกษาสามารถน าไปใช้ได้หมด จะต้องขีดขอบเขต
ไม่ให้กว้างมาก โดยเล่มนี้อาจหนาเพียง ๕๐ หน้า แต่โมเดลไม่ซ้ าใครเลยในโลกใบนี้ สามารถท า
ได้  ในด้านมหภาพนั้น “ผู้วิจัยจะพัฒนาโมเดลให้เป็นภาววิสัยได้อย่างไร” ใครเป็นผู้บอกได้ว่า
เป็นภาววิสัย อะไรเป็นเครื่องมือวัด ซึ่งผู้วิจัยไปอบรมมีหลายที่มีการวัดด้วยการใช้ลิเคิร์ทสเกล 
ซึ่ งถ้ าต้ องการวัดความรู้ สึ ก เรา ไม่นิ ยมใช้ลิ เคิ ร์ ทส เกล เพราะยั ง ไม่มี ความลึกพอ 
กระบวนการพัฒนาวัดก่อนวัดหลัง เกณฑ์ที่สร้างขึ้นมาต้องสามารถบอกได้ว่า ถ้าวิทยากรระดับ 
A B C D มีเครื่องมืออะไรในการพัฒนาถือว่ามีความส าคัญมาก  
          ในแง่ของการพัฒนาวิทยากรพัฒนาด้านSystematic thinking  ถ้าวิทยากรมีความคิด
ไม่เป็นระบบระเบียบจะไม่ทราบว่าอะไรเป็นเหตุเป็นผล ไม่รู้ว่าอะไรเป็นหัวข้อหลักอะไรเป็น
หัวข้อรอง จึงต้องพัฒนา สิ่งส าคัญมาก “วิทยากรต้องท าให้ผู้เข้าอบรมรู้สึกว่าเขามีคุณค่า” 
สิ่งที่เจอมากวิทยากรมักใช้แทนตนเองว่าอาจารย์ เราควรใช้วิทยากรว่า กระผม ดิฉัน ผู้เข้า
อบรมไม่ใช่ลูกศิษย์ในบทบาทวิทยากร เราต้องให้เกียรติผู้เข้าอบรมว่ามีคุณค่า ผู้เข้าอบรมมาใน
วันนี้ในฐานะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน สร้างบรรยากาศที่ให้เกียรติและสร้างคุณค่า มีวิทยากร
จ านวนมากใช้ภาษาผรุสวาจาเพื่อสร้างความมันส์ การใช้ภาษาของวิทยากรจึงมีความส าคัญ ยิ่ง
เป็นวิทยากรพระสงฆ์ต้องไม่ใช้ภาษาที่เป็นผรุสวาจา แม้ลีลาท่าทางก็ต้องระมัดระวัง เพราะ
สมณเพศต้องมีความสงบร่มเย็น วิทยากรสันติภาพต้องมีลักษณะเฉพาะ การจะฝึกอบรมโอดีให้
ได้ผลสูงจะต้องมีผู้ช่วยวิทยากรที่เป็นฆราวาส ประเด็นไม่ได้อยู่ที่ว่าใครเป็นวิทยากรไม่ว่าจะเป็น
พระสงฆ์หรือฆราวาส แต่อยู่ท่ีสิ่งที่จะเกิดประโยชน์ต่อสาธารณะด้วยพุทธสันติวิธี ส่วนตัวอยาก
ให้ไป “พัฒนาโมเดลธรรมะโอดีมากกว่าการพัฒนาวิทยากร” เราพัฒนาโมเดลมากเกี่ยวกับ
สุขภาพจิตต้องมีทฤษฏีรองรับแล้วมีการวิพากษ์สุดชีวิต แล้วน าไปทดลอง มีการวัดประเมินผล 
แล้วได้โมเดลในการพัฒนา ท าให้เราได้รูปแบบการอบรมโอดีขององค์กร สร้างโมเดลต้องผ่าน



 

๕๓๒ 

 

ที ่ ประเด็น 
การวิพากษ์และมีทฤษฏีรับรอง มีกระบวนการฝึกอบรมตั้งแต่กิจกรรมแรกจนถึงกิจกรรม
สุดท้ายเช่น ให้ผู้เข้าอบรมนั่งล้อมวงเป็นวงกลม แนะน าตัว เป็นต้น  ถ้าหยิบเล่มขึ้นมาสามารถ
ปฏิบัติได้เลย จะเป็นวิทยาศาสตร์ในระดับดุษฎีนิพนธ์ ถ้าผู้ทรงคุณวุฒิรับรองก็น าไปใช้ได้ 
หลักสูตรที่เราสร้างขึ้นมาผู้ใดมาศึกษาสามารถน าไปท าได้ ถือว่า “เป็นคุณูปการต่อแผ่นดินต่อ
สังคมต่อพระพุทธศาสนาของดุษฎีชน” เพราะเป็นการผลิตหลักสูตรเพ่ือน าไปพัฒนาคน ใคร
อ่านสามารถน าไปท าได้แต่ลีลาต่างกัน มีทฤษฏีรองรับทั้งหมด จะเป็นต้นแบบที่สุดยอด   
          ดร.เบญจมาศเสริมว่า “เป็นการได้มาซึ่งหลักสูตรการฝึกอบรมธรรมะโอดี” ผู้วิจัยมอง
ว่าผู้ทรงคุณวุฒิต้องการให้สร้างหลักสูตรการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดีให้ชัดเจน มีกระบวนการ
ฝึกอบรมและชุดการฝึกอบรมที่ชัดเจน ซึ่งในสมัยปริญญาโทผู้วิจัยได้สร้างหลักสูตรการฝึกอบรม
แบบธรรมะโอดีเรียบร้อยแล้ว หลักสูตรการฝึกอบรมธรรมะโอดีถูกพัฒนามาแล้ว เมื่อหลักสูตร
พัฒนามาแล้ว จึงอยากต่อลมหายใจของธรรมะโอดี จึงต้องการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพ
ขึ้น  ผู้ทรงคุณวุฒิมองว่าการพัฒนามนุษย์มีความยากต้องใช้เวลานาน จึงต้องการให้ศึกษาเชิง
ลึก เช่น องค์กรเกี่ยวกับสตรี จะท าอย่างไรถ้าจะพัฒนาเฉพาะองค์กรสตรี ควรเพ่ิมหรือตัดอะไร 
หรือองค์กรผู้สูงอายุควรพัฒนาอย่างไร เพราะมองว่าปริญญาเอกต้องฉลาดลึก  
         ดร.วุฒิพงษ์ ถายะพิงค์ กล่าวเสริมว่า ถ้าผู้วิจัยยืนยันจะพัฒนาคนอยู่ขอน าเสนอว่า คน
กับกระบวนการพัฒนาไปด้วยกันแยกกันยาก เราต้องพัฒนาวิทยากรให้มีความคิดที่เป็น
ระเบียบ สามารถโน้มน้าวให้ผู้เรียนเปลี่ยนพฤติกรรม หัวข้อที่พึงมีควรมีคือ ๑)“การจัดระบบ
ความคิด” ต้องรู้ว่าเหตุและผลอะไรเป็นหลักประเด็นรอง อะไรสัมพันธ์กับอะไร เรียงล าดับ
อะไรควรมาก่อนอะไรควรมาหลัง  ๒)“รูปแบบการสื่อสารและลีลา” ของวิทยากรต้นแบบ ๓)
“การสร้างกิจกรรมที่สอดคล้องกับเนื้อหา” ต้องไปปรึกษากับนักกิจกรรมและนักจิตวิทยา 
ต้องน าเสนอทฤษฏีมารองรับเพ่ือให้เกิดความน่าเชื่อถือ ๔)“ต้องมีความโน้มน้าว” จนอยาก
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพียง ๑ วันก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้  วิทยาศาสตร์ใครมาจับก็จับรู้  
ใครมาดูก็ดูเห็น ลงมือท าก็ท าเป็น เห็นผลลัพธ์ ๕)“วิธีการสอน” มี ๓๒ วิธี จะเลือกวิธีใดมา
สอนพระวิทยากรต้นแบบ กิจกรรมอะไรที่มีความสัมพันธ์กับการสอน   
          ผู้วิจัยต้อง “พัฒนาวิทยากรกระบี่ไร้รูปร่าง” เราก าลังจะไปพัฒนาพระสงฆ์เพ่ือการ
เปลี่ยนแปลงโลก ด้วยสมมุติฐานไม่เชื่อว่าท าได้แต่ถ้าท าให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจะเป็นภาวะ
วิสัยสูง  วิทยากรต้นแบบต้อง “ชิชเชอร์ เค้าสเลอ เมนเทอ ฟาชิริเตเตอร์ ลิสเดอร์ โค้ชเชอร์”  
ถามว่าเรามีกระบวนการอย่างไรจะท าให้วิทยากรต้นแบบเกิดขึ้นได้ ในระยะเวลา  ๓ วัน ซึ่งชื่น
ชมในการเป็นวิทยากรของผู้วิจัยแต่ต้องพัฒนาไปถึงดุษฎีชน งานต้องเป็นระดับปริญญาเอก
สังเคราะห์ คือสังเคราะห์สิ่งใหม่เกิดขึ้น มีทฤษฏีรองรับ น าไปทดลองใช้ แล้วประเมินผล  



 

๕๓๓ 

 

ที ่ ประเด็น 
๑๒ ดร.สุรวงค์  วัฒนกูล  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญชั้นน าระดับประเทศ 

           ผู้วิจัยสังเคราะห์ประเด็นส าคัญว่า  ดุษฎีนิพนธ์เล่มนี้ถือว่าผู้วิจัยลงทุนเยอะมากกว่า
จะมารูปเล่ม ผมบรรยายถวายความรู้พระสงฆ์มา ๓๐ ปี ถ้าพระสงฆ์ผู้ปรารถนาดีต่อ
พระพุทธศาสนาน ารูปแบบจากเล่มนี้ไปใช้จะเกิดประสิทธิภาพมากแต่ต้องเรียบเรียงใหม่ให้เกิด
ความสัมพันธ์ที่เป็นความเก่ียวเนื่อง จากประสบการณ์ในการเป็นวิทยากรมา ๔๐ ปี ในการขาย 
เขาจะขายอยู่ ๒ อย่างคือ “ขายคนและขายของ”ขายคนคือวิทยากร ส่วนขายของคือแนวคิด
หรือไอเดีย ถือว่าเป็นสินค้าที่ต้องซื้อ บ้านเราต้องเป็นมินิมาร์ทที่มีครบทุกอย่าง ซึ่งมี
หลากหลาย ขึ้นอยู่ว่าเราจะมุ่งไปที่ใดContent ต้องเน้นตามความมุ่งศึกษา ผมมองว่านี่คือ 
“คู่มือการสอนคนให้เข้าถึงธรรมะ” ซึ่งอนาคตอาจจะเป็นสาขาวิชาที่ต้องศึกษาใน
มหาวิทยาลัย เป็นการรวบรวมแนวคิดสามารถท าให้คนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้  
          ถ้าจะหาคนเพ่ือเข้าสู่หลักสูตรนี้จะต้องหาคนมีพ้ืนฐานดีในด้านพระพุทธศาสนา คือ      
ผู้ เป็นอนุศาสนาจารย์ เป็นผู้ที่มีพ้ืนฐานที่แต่งตัวได้ง่ายแต่ก็ไม่ปิดกั้นคนนอกที่ไม่ได้เป็น
อนุศาสนาจารย์ เพราะบางคนอาจจะปฏิบัติตามหลักธรรมทุกประการ วิทยากรอย่าไปติดกับ
เนื้อหามาก เพราะพระพุทธเจ้าตรัสว่าเธอทั้งหลายจงแสดงทั้งอรรถะและพยัญชนะ จึงต้องท า
คู่มือวิทยากรเล่มเล็กๆ เพ่ือสามารถน าไปปฏิบัติ จึงต้องออกแบบหลักสูตรว่าใครมีความขัดแย้ง
แบบนี้ต้องใช้ธรรมะหัวข้อนี้ แต่เมื่อเงื่อนไขเปลี่ยน คนเปลี่ยน การฝึกอบรมต้องเปลี่ยน 
วิทยากรบางท่านอาจมองการเป็นวิทยากรมิใช่พรสวรรค์แต่ผมมองว่าพรสวรรค์ทุกคนมี เพราะ
พรสวรรค์คือผลของกรรมเดิมในชาติก่อน เราต้องสามารถจัดหลักสูตรให้เป็นวิทยาศาสตร์     
แต่สิ่งที่ผู้วิจัยท าคือ“ความฝันที่กินได้” ผมจึงมองว่าภาวะวิสัยของผู้วิจัยชัดเจนแต่ อาจารย์ดร.
วุฒิพงศ์ต้องการเป็นรูปธรรม เพราะผู้วิจัยจะจบเป็นคนแรกของหลักสูตรจึงต้องพัฒนางานให้
เป็นภาวะวิสัย และที่อาจารย์รศ.ดร.โคทม ปรารภเกี่ยวกับภาคใต้ ถือว่าเป็นห้องทดลองเป็น
อย่างดี เป็นการเอาหลักสูตรไปทดลอง 
          วิทยากรต้องสามารถพูดให้ได้ความอยู่ ๕ ความ คือ ๑) “ความเชื่อ” เรามองว่าความ
เชื่อเป็นนามธรรมสูงมาก การจะเปลี่ยนคนให้เชื่อจึงเป็นสิ่งที่ยาก วิทยากรบางท่านมาเข้าอบรม
จากเราอาจจะเข้าใจทันทีแต่บางคนพูดอยู่หลายครั้งก็ไม่เข้าใจ  ๒) “ความจริง” เป็นข้อมูล
ของข่าวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันประกอบแต่ต้องสามารถโยงให้เก่ง ปัญหาของวิทยากรซึ่ง
ไม่ทั้งหมดในการน าเสนอคือโยงไม่เก่ง ตรรกศาสตร์มีปัญหา ไม่สามารถโยงจากเนื้อหาไปหา
ตัวอย่างที่เกิดขึ้น ๓) “ความรู้” ทฤษฏีต้องมิใช่ทางธรรมอย่างเดียวต้องมีวิชาความรู้ของผู้ที่เรา
ไปอบรม จะท าให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจว่าเราเป็นคนที่ทันสมัย ผู้วิจัยจึงต้องไปสร้างวิทยากรต้นแบบ 
๔) “ความฝัน” ถือว่าเป็นภาวะวิสัย   ๕) “ความเห็น” ที่เหมาะสมเพราะสังคมไทยปัจจุบัน 



 

๕๓๔ 

 

ที ่ ประเด็น 
“ด่าฟรีแต่ไม่มีข้อเสนอแนะ” เป็นเพียงนักวิจารณ์ลอยๆ วิทยากรต้องให้ความเห็นที่มีเหตุผล 
           ดร.สุรวงค์ วัฒนกูล กล่าวเสริมพอ.นพ.พงษ์ศักดิ์  ตั้งคณา เกี่ยวกับประเมินผลว่าผู้ที่
เรียนรู้เขา ๑) เข้าใจหรือไม่  ๒) พอใจหรือไม่  ๓) ไว้ใจหรือไม่ หมายถึงเชื่อหรือไม่  ถือว่าเป็น
หลักการของนิเทศศาสตร์ ผู้วิจัยท าดุษฎีนิพนธ์สามารถตอบได้ ๒ อย่างคือ“คนและหลักสูตร” 
เพียงเติมทั้งสองข้อให้เต็ม ด้วยการน าข้อมูลมาเสริมและน าข้อมูลที่ไม่จ าเป็นออก จะต้องโยงทั้ง
สองว่าสัมพันธ์กันอย่างไร ขาดอันใดไม่ได้   มีงานวิจัยของนิสิตมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งพูดว่า 
“บัณฑิตไทยคือควายกระป๋อง” หมายถึง ปั้มออกมาเหมือนกัน มีมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งอาจจะดู
หมิ่นกระบวนการผลิต  แต่ในการศึกษาในสหรัฐอเมริกา ๓ ระดับคือ “๑) จบปริญญาตรี จ า
และท าตามที่สอนถือว่าผ่าน  ๒) จบปริญญาโท ให้ค้นคว้าแล้วสรุปมาน าเสนอให้อาจารย์
ฟัง อาจารย์จะบอกว่าใช่หรือไม่ ๓) จบปริญญาเอก จะต้องเป็นคนที่คิดเพิ่มเติมได้ สามารถ
ออกแบบเองได้  วิทยากรต้นแบบจึงต้องจ าและท าเองได้ สามารถหาข้อมูลมาวิเคราะห์  
ต้องออกแบบกิจกรรมเองได้”  
          จึงสรุปวิทยากรมืออาชีพหรือไม่ดูเพียง ๓ ประการ คือ ๑) พูดถูกและเก่ง หลักการตรง
มีศิลปะในการเล่าเรื่อง ต้องเก่งวิชาย่อความและเรียงความ  ๒) สามารถตอบปัญหาเป็น เห็น
อาการของโรคดูออกว่าเป็นอะไร ให้ยาหรือหลักธรรมถูก ๓) สามารถมีข้อเสนอแนะหลังจาก
คอมเม้นต์  สิ่งหนึ่งที่ต้องไปท าคือการสังเคราะห์ลงด้วยการย่อให้ชัดเจนขึ้น      

๑๓ คุณยุพยงค์  พาหา  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยเชิงปริมาณและผู้ช่วยสาธารณสุข 
           ผู้วิจัยสังเคราะห์ประเด็นส าคัญว่า  ในฐานะผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอซึ่งมีบุคลากรอยู่
ภายใต้การดูแลจ านวน ๒๐๐ คนในองค์กร ซึ่งเกิดปัญหาในองค์กรมีหัวหน้ามีลูกน้องมีคนงาน 
ซึ่งมีความแตกต่างเหมือนบัว ๔ เหล่าตามแนวทางพระพุทธศาสนา ถามว่าในฐานะเราเป็น
ผู้บริหารจะยอมลงทุนเพ่ือจะพัฒนาองค์กรเราจะเลือกวิทยากรแบบใด  เราพยายามค้นข้อมูล
ทุกช่องทางหรือ HR ขององค์กรบอกว่า ๑) เป็นวิทยากรที่เป็นพระสงฆ์ แต่ต้องไม่ใช่พระมา
เทศน์แล้วนั่งหลับ ๒) วิทยากรไหนก็ได้แต่ไม่ใช่มาให้เต้นเน้นสนุกสนานอย่างเดียว ไม่ลุยโคลน
ในฐานะผู้จัดเราจะหาคุณสมบัติวิทยากรมาจากที่ใด องค์กรของเราเคยจัดการฝึกอบรมกับ
ธรรมะโอดีจ านวน ๓ ครั้ง ใช้หลักสูตร ๓ วัน ซึ่งมองว่าการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดีสามารถ
ตอบโจทย์ตอบความต้องการของคนในองค์กร ซึ่งคนในองค์กรเป็นผู้เลือกโดยไม่ต้องเต้นแร้ง
เต้นกาหรือนั่งสมาธิทั้งคืนทั้งวัน   
           กระบวนการวิจัยมองว่าผู้วิจัยมาถึง ๘๐ เปอร์เซ็นต์ เพียงแต่ต้องเพ่ิมรายละเอียดของ
กระบวนการฝึกอบรมและชุดการฝึกอบรมให้ชัดเจนมีวัตถุประสงค์ชัดเจน เมื่อฝึกอบรม
วิทยากรต้องได้พ้ืนฐานได้แรงบันดาลแต่วิทยากรต้องไปพัฒนาทักษะเพ่ิมเติมในการเป็น



 

๕๓๕ 

 

ที ่ ประเด็น 
วิทยากรต้นแบบ ส่วนการวิจัยจะเป็นรูปแบบใดก็ตาม สิ่งที่จะท าให้น่าเชื่อถือคือการวิจัยเชิง
ปริมาณ สถิติที่ชัดเจนในรูปของวิทยาศาสตร์ ขอเสนอว่าในส่วนที่เป็นเชิงปริมาณ ผู้วิจัยสามารถ
เอาผลของกลุ่มตัวอย่างที่พัฒนาจ านวน ๖๐ รูป ต้องสร้างเครื่องมือการประเมินผลในการฝึก
วิทยากร ความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมการเปลี่ยนของกลุ่มตัวอย่าง ไม่ต้องใช้สถิติขั้นสูง         
เราสามารถจะเห็นประเด็นให้ชัดเจน จะเป็นผลรองรับหลักสูตร การวิจัยก็คือการวิจัย ถึงผล
ออกมาจะไม่ได้เราก็ต้องยอมรับเป็นกระบวนการวิจัย เราเพียงใส่ในข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา
ในงานวิจัยครั้งต่อไป เราต้องมีการถอดจากผู้เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งเราไม่มีเวลาจะไปติดตาม
ว่าสามารถท าได้จริงหรือไม่ ต้องมีห้องในการถอดบทเรียน ในด้านสาธารณสุขมองว่า ท่าน
สามารถติดตามได้ใครเป็นวิทยากรที่เหมือนผู้วิจัย ถอดบทเรียนแต่ละท่านออกมาตาม
กระบวนการวิจัย  
          จึงสรุปว่ามีการน าเชิงปริมาณเข้ามาประเมินก่อนหลังการฝึกอบรมตาม K-A-S 
เหมือนกบัการฝึกอบรมนักวิจัยลูกไก่ แม่ไก่มีหน้าที่อบรมนักวิจัยลูกไก่ เสร็จแล้วคัดลูกไก่ที่ผ่าน
การฝึกอบรมน ามาโฟกัส โดยชุปเปอร์แม่ไก่โฟกัสลูกไก่ว่ากระบวนการเป็นอย่างไร แม่ไก่สอน
เข้าใจหรือไม่  ต้องมีการปรับปรุงอย่างไร เป็นการประเมินผล ผู้ทรงคุณวุฒิจึงพยายามแนะน า
ผู้วิจัยให้มีการประเมินผลก่อนหลังและมีการโฟกัสวิทยากรที่ผ่านการฝึกอบรม      

๑๔ พอ.นพ.พงษ์ศักดิ์  ตั้งคณา  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญชั้นน าระดับประเทศ 
           ผู้วิจัยสังเคราะห์ประเด็นส าคัญว่า  ในฐานะเคยพัฒนาวิทยากรจิตโพธิสัตว์ซึ่งท างาน
ร่วมกับผู้วิจัยหลายครั้ง เรื่องการฝึกวิทยากรที่เป็นพระสงฆ์หรือฆราวาสย่อมไม่ต่างกันมากนัก 
วิทยากรต้องสามารถไปเปลี่ยนชีวิตคนได้ ในหลักการที่ท ามาตลอดในการเป็นวิทยากรคือ 
“วิทยากรสามารถเปลี่ยนแปลงคน” กระบวนการพัฒนาวิทยากรจากที่เคยสัมผัสในการอบรม
วิทยากรของผู้วิจัยนั้น ถือว่าสามารถท าให้วิทยากรเห็นภาพว่าไปจะท างานอะไร งานลักษณะ
อย่างไร ผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร ภาพที่สะท้อนออกมาถือว่าชัดเจน  ประสบการณ์ในการ
ฝึกอบรมท าอย่างไรจะเปลี่ยนผู้ฟังได้ โดยใช้หลักการของรัชกาลที่ ๙ คือ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา 
คนไม่เปิดบ้านเข้าบ้านเขาไม่ได้ คนไม่เปิดใจเข้าใจเขาไม่ได้ ไม่เข้าใจก็ไม่เข้าถึงจึงพัฒนาไม่ได้ 
วิทยากรรู้หลักนี้ถือว่าสุดยอด แล้วน าไปใช้ มีการประเมินผล  
          ประสบการณ์ที่ถวายความรู้พระสงฆ์จ านวน ๓ รุ่น หลักสูตรจิตโพธิสัตว์ต้นแบบ 
จ านวน ๓๐๐ รูป ด้วยการสร้างความภูมิใจในการเป็นวิทยากรว่าวิทยากรมีความส าคัญอย่างไร
ในเปลี่ยนแปลงจิตใจของคน จะท าให้วิทยากรมีความสุขในการท างาน สร้างแรงจูงใจให้คนที่จะ
มาเป็นวิทยากรเห็นภาพแบบนี้  โดยเริ่มจากการฝึกอบรมวิทยากรแล้วให้ตามไปดูสถานที่จริงใน
การบรรยายจะเห็นบทบาทของการเป็นวิทยากร เป็นวิทยากรควรท าอย่างไร เมื่อเรียนทฤษฏี



 

๕๓๖ 

 

ที ่ ประเด็น 
แล้วจึงต้องไปถอดบทเรียนจากการวิทยากรที่บรรยายจริงเพ่ือฝึกประสบการณ์ตรง เราต้องให้
หลักการเครื่องมือไปก่อน ศึกษารูปแบบ จากนั้นให้วิทยากรไปติดตามดูในขณะที่เราท า แล้วให้
วิทยากรทดลองท าเอง และมีการประเมินผล นี่คือประสบการณ์ท่ีท ามา 
         สรุปของผู้ทรงคุณวุฒิคือ “ฝึกอบรม ติดตามเพื่อถอดบทเรียน ทดลองท า 
ประเมินผล” จากประสบการณ์ของผู้ทรงคุณวุฒิมองว่า จะเป็นวิทยากรได้นั้น ขึ้นอยู่พลังความ
ใส่ใจของพระสงฆ์รูปนั้น บางครั้งมี พ้ืนฐานแล้วมาดูครั้งเดียวก็สามารถปฏิบัติได้ จาก
ประสบการณ์ท่ีผ่านมาวิทยากรมีความกระตือรือร้นด้วยการทดลองแล้วส่งมาดู เชื่อว่าผู้วิจัยท า
ได้ เพราะมีประสบการณ์มาหลายปี ท าอย่างไรก็ไม่ เหมือนต้นแบบเพราะต้องอาศัย
ประสบการณ์ ผมบรรยายมา ๓๐ ปี ธรรมะโอดีท ามา ๑๕ ปี วิทยากรมาฝึกใหม่เราต้องให้
ก าลังใจ พัฒนาตนเองไปเรื่อยๆ เดี๋ยวจะดีข้ึนเอง “ทุกอย่างข้ึนอยู่กับใจมีความปรารถนาอย่าง
แรงกล้าที่จะเป็นวิทยากรต้นแบบ”จะเกิดผลส าเร็จ วิทยากรมี ๒ ประเภท คือ ๑) เพ่ือ
ช่วยเหลือคน  ๒) เพ่ือมุง่อยากได้เงิน  วิทยากรต้นแบบต้องไม่เอาเงินเป็นตัวตั้งแต่เอาความสุขที่
ได้ช่วยคนเป็นตัวตั้ง วิทยากรที่จะส าเร็จต้องลงมาฝึกพัฒนาทดลองแล้วมีการประเมินผล วิธีการ
ต้องให้ลงมือปฏิบัติเองแต่ผู้มาฝึก “ต้องมีจิตอันปรารถนาอันแรงกล้าที่อยากจะเป็นวิทยากร” 
เพ่ือจะไปสอนคน มีเทคนิคการประเมินผลอย่างไร โดยมีเกณฑ์การประเมินตามทฤษฏีแต่ต้อง
ประเมินจากประสบการณ์ของผู้ประเมิน มีการสังเกตการณ์ ผู้ประเมินต้องใช้ประสบการณ์ใน
การเป็นวิทยากรประเมินผลออกมา ทั้ง “ประสบการณ์และทฤษฏี”  
        พอ.นพ.พงษ์ศักดิ์  ตั้งคณา กล่าวเสริมว่า เหตุที่มาเป็นวิทยากรเพราะพระสงฆ์รูปหนึ่งไม่
มีสมณศักดิ์ใดๆ เลย โดยเป็นลูกศิษย์หลวงพุทธทาส จึงท าให้ชีวิตพลิก  หลักสูตรท าอย่างไรให้
ไปพัฒนาหรือสะกิดใจของวิทยากร ถ้าใจมาทุกอย่างไม่มีปัญหา ขอให้พระวิทยากรเป็นพระที่ดี
ก่อน ก่อนอื่นสร้างพระให้เป็นพระที่ดีก่อน รูปแบบหลักสูตรเราจะพัฒนาดีขนาดไหนก็ตาม ถ้าผู้
จะเป็นต้นแบบไม่ดีถือว่าเสียของ “ต้องเป็นพระสงฆ์อยากจะให้อยากแบ่งปัน อยากจะเกื้อกูล
สังคม” เราต้องสร้างคนสร้างพระให้เป็นพระที่ดีก่อนโดยเน้นที่จิตใจ ผู้วิจัยมีปณิธานมี
เป้าหมายดีมาก ท าอย่างไรจะสร้างพระไปช่วยกันเปลี่ยนสังคม สูตรนี้ ส าเร็จยินดีสนับสนุน 
อบรมเดือนละ ๓ รุ่น ปีหนึ่ง สร้าง ๖๐๐ รูป เกณฑ์คนมาบวชพระให้มากๆ  เพราะสังคมเรา
ปัจจุบันแย่มาก ถ้าเราไม่สร้างพระดีๆ พระวิทยากรดีๆ เราจะอยู่กันอย่างไร ผมให้ก าลังใจผู้วิจัย
เต็มที่ ทัศนคติดี สิ่งที่ท าดี ผมฟัง ๓๐ นาทียังเปลี่ยนชีวิตได้ แล้วหลักสูตรเรา ๓-๕ วันจะเปลี่ยน
ชีวิตไม่ได้หรือ ในหลักสูตรต้องมาสร้างพระให้เป็นพระที่ดีก่อน ค าสอนของพระพุทธเจ้าสุดยอด
มาก ทฤษฏีอ่ืนๆเรื่องเล็ก การเปลี่ยนพระสงฆ์ให้เป็นพระวิทยากรที่ดี ให้อยากมาเกื้อกูลสังคม 
เรามาสร้างสังคมท่ีดีร่วมกัน  



 

๕๓๗ 

 

ที ่ ประเด็น 
๑๕ ดร.อ านาจ บัวศิริ  ผู้วิจัยเชี่ยวชาญทางพระพุทธศาสนา 

           ผู้วิจัยสังเคราะห์ประเด็นส าคัญว่า รูปแบบที่ผู้วิจัยน าเสนอเป็น K-U-M-S-A-N 
MODEL ถือว่ามีความชัดเจนแล้วเพราะเป็นการค้นพบองค์ความรู้ใหม่จากการทดลอง เพียง
ปรับให้ชัดว่าเป็นวิทยากรธรรมะโอดีควรมีองค์ประกอบอะไร จะท าให้งานดุษฎีนิพนธ์มีความ
สมบูรณ์แบบตามรูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี  
 

๑๖ ศ.(พิเศษ) ร.ท.ดร.บรรจบ  บรรณรุจิ  นักวิชาการด้านพระพุทธศาสนาและพุทธสันติวิธี 
            ผู้วิจัยสังเคราะห์ประเด็นส าคัญว่า  ผู้วิจัยต้องสังเคราะห์ความเป็นวิทยากรต้นแบบ
ด้านพระพุทธศาสนาให้เกิดความชัดเจน อะไรที่เป็นการสะท้อนว่าเป็นวิทยากรต้นแบบด้าน
พระพุทธศาสนาถอดหรือสังเคราะห์ออกมาให้ได้ โดยให้สอดคล้องกับทฤษฏีทั้งศาสตร์สมัยใหม่
และทฤษฏีทางงพระพุทธศาสนา 

๑๗ ดร.ขันทอง  วัฒนะประดิษฐ์   อาจารย์หลักสูตรสันติศึกษา ผู้ด าเนินรายการโฟกัสกรุ๊ป 
            ผู้วิจัยสังเคราะห์ประเด็นส าคัญว่า ในฐานะผู้ด าเนินรายการที่ยอดเยี่ยมมาก ผู้วิจัย
ได้ข้อมูลตรงตามประเด็น อาจารย์พยายามเชื่อมโยงข้อมูลจากท่านผู้ทรงคุณวุฒิให้ผู้วิจัยตกผลึก 
ด้วยการต่อเติมเสริมแต่งให้ข้อมูลมีความคมชัดมากขึ้นและทรงคุณค่ามากยิ่งขึ้น จึงขอขอบคุณ
ท่านอาจารย์ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์ ในฐานะอาจารย์ประจ าหลักสูตรสันติศึกษา  

๑๘ ผศ.ดร.อุทัย   สติม่ัน   อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยสวนดุสิต  กรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ 
            ผู้วิจัยสังเคราะห์ประเด็นส าคัญว่า  ในฐานะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ขอชื่นชม
ผู้วิจัย เป็นกรรมการมาตั้งแต่ปริญญาโท ยังไม่เคยมีนิสิตท่านใดที่มีความพร้อมมากขนาดนี้ ใน
เชิงศักยภาพส่วนตัวท่านมีวัยวุฒิ คุณวุฒิที่เกินวัย มีความรู้ หมั่นจดบันทึกมีความเก่งมากจน
เป็นที่ยอมรับ ใฝ่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา โดยเข้าหาที่ปรึกษาบ่อยมากเพ่ือปรึกษา ท าให้ได้คุย
รายละเอียดค่อนข้างมากในงานดุษฎีนิพนธ์เล่มนี้ จึงขอชื่นชมคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้วิจัย 
หัวใจของผู้วิจัยคือ มีความตั้งใจมาก  ในการโฟกัสวันนี้“เป็นการโฟกัสที่สมบูรณ์แบบที่สุด
เท่าที่ได้เคยโฟกัสมาทั้งความพร้อมของผู้วิจัยความพร้อมของห้องบรรยากาศ และที่ส าคัญ
คือ ผู้ทรงคุณวุฒิ” ทุกท่านวันนี้สุดยอด อยากให้ถอดทุกค าพูดของผู้ทรงคุณวุฒิเป็นสิ่งที่มี
คุณค่ามากมีประโยชน์อย่างยิ่ง ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อมูลที่ดีที่สุดเพ่ือการพัฒนางานดุษฎีเล่มนี้ให้
ดียิ่งขึ้น จึงขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน สิ่งส าคัญของการโฟกัสต้องเปิดใจ รับฟังทุกอย่าง มีใจ
เป็นกลาง โดยเฉพาะนิสิตสันติศึกษา คุณสมบัติแรกของนิสิตสันติศึกษาต้องกล้าที่จะยอมรับ
การวิพากษ์วิจารณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อผ่านเวทีโฟกัสครั้งนี้ไปได้ถือว่าสุดยอดมาก วิทยากร
ต้นแบบเช่นเดียวกันต้องยอมรับการวิพากษ์เพ่ือการพัฒนา เชื่อมั่นว่าผู้วิจัยเป็นนักเปิดใจพร้อม



 

๕๓๘ 

 

ที ่ ประเด็น 
การรับฟังอย่างเต็มที่ จึงฝากถึงนิสิตทุกท่านต้องฝึกตนเอง เพราะการมาชมอย่างเดียวนิสิตจะ
ไม่ได้อะไรเลย  
         การที่ผู้ทรงคุณวุฒิมาเสนอแนะเต็มที่แบบนี้ถือว่ามีคุณค่าเป็นอย่างยิ่ง ต่อจากนี้ผู้วิจัย
ต้องเข้าใจในงานของตนเอง ระเบียบวิธีวิจัยทุกอย่าง สิ่งที่ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอมาทั้งหมดจะท าให้
ผู้วิจัยเกิดการตกผลึกทางความคิด ความตั้งใจมีเต็มที่สุดแล้ว ส่วนความเข้าใจในงานวิจัยต้อง
สามารถอธิบายให้เป็นเหตุเป็นผลได้ทางวิทยาศาสตร์ จึงต้องไม่หลงในค าชมหรือกังวลกับค า
วิพากษ์ แต่เราต้องเอาหลักมาวางแล้วเดินไปตามกระบวนการวิธีการวิจัย เชื่อว่างานดุษฎีนิพนธ์
เล่มนี้จะเป็นต้นแบบที่ดีมาก พร้อมขยายไปได้ทั่วประเทศ ถือว่ามีความเป็นมาตรฐานที่สูงมาก 
ส่วนประเด็นอ่ืนๆ ต้องมีการปรับต้องสามารถบอก “วิธีการเพื่อน าไปสู่เป้าหมาย” ท าอย่างไร
ถือว่าเป็นวิธีการกระบวนการ ถามว่าHow toมีไหม ค าตอบคือมี แต่ต้องไปปรับให้ชัดขึ้น เรา
เน้นไปที่คุณสมบัติมากแต่กระบวนการฝึกพัฒนาต้องปรับให้เห็นภาพชัดเจน ต้องมีความเป็น
องค์รวมเท่าๆกันระหว่างกระบวนการกับคุณสมบัติ มีการเพ่ิมสัดส่วนในการอธิบายรูปแบบการ
พัฒนาวิทยากรธรรมะโอดี โดยกลับไปดูการนิยมศัพท์ว่าวิทยากรต้นแบบคืออะไร หรือเพียง
ต้องการสร้างพระวิทยากร ผู้วิจัยต้องมีการสังเคราะห์ให้มีการกระชับมากขึ้น ตั้งแต่เอกสารที่
เกี่ยวกับ การสัมภาษณ์ต้องมีการสังเคราะห์ จึงสรุปว่างานดุษฎีนิพนธ์เล่มนี้ต้องสร้างรูปแบบ
แล้วน าไปฝึกทดลอง จากนั้นน าผลจากการฝึกทดลองมาสรุปอีกครั้ง จึงมีการยืนยันรูปแบบการ
พัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี  จึงขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านในความ
เมตตาให้ข้อมูลที่ทรงคุณค่า   

๑๙ พระมหาหรรษา  ธมฺมหาโส รศ.ดร. ผู้อ านวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานชาติ และ
ผู้อ านวยการหลักสูตรสันติศึกษา ประธานกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ 
            ผู้วิจัยสังเคราะห์ประเด็นส าคัญว่า ให้ผู้วิจัยปรับตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิแนะน าด้วยการ
สังเคราะห์เนื้อหาให้เกิดความชัดเจนมากขึ้นและเรียงล าดับความส าคัญของโมเดลการพัฒนา
วิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี  สร้างกระบวนการฝึกอบรมและชุดฝึกการอบรม
แล้วน าไปทดลองจริง เพ่ือให้รูปแบบมีความมีมาตรฐานสามารถใช้งานได้ จึงขอบคุณ
ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ให้ค าแนะน าเพ่ือการพัฒนางานดุษฎีนิพนธ์เล่มแรกของหลักสูตรสันติ
ศึกษา เพ่ือจะน าไปสู่การผลิตวิศวกรสันติภาพ ดร. รุ่นแรกของโลก 

 

 
 
 
 



 

๕๓๙ 

 

๕.๓.๔ สังเคราะห์การโฟกัสรูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ 
 

ผู้วิจัยสรุปสังเคราะห์การโฟกัสจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือน ามาปรับปรุงและ
พัฒนารูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี โดยมีการสรุปสังเคราะห์แต่ละ
ท่านเพ่ือน ามาพัฒนารูปแบบให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น  ประกอบด้วย ดังนี้  

๑) สังเคราะหจ์ากผู้ทรงคุณวุฒิ พระเมธาวินัยรส รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
มมร ผู้วิจัยสังเคราะห์ว่า การจะเป็นวิทยากรต้นแบบต้องเริ่มจากการมีพรหมวิหารธรรมในใจ มีความ
อดทน มีหลักการสื่อสารตามแนวทางของพระพุทธเจ้า ถือว่าเป็นคุณสมบัติของวิทยากรต้นแบบที่
ส าคัญ โดยยกพระพุทธเจ้าว่าเป็นนักสร้างหลักสูตรการพัฒนาวิทยากรชุดแรกของโลก พระองค์กังวล
ว่าหลักสูตรที่ค้นพบนั้นจะมีใครสามารถปฏิบัติตามได้หรือไม่ ผู้ที่เข้าใจในหลักสูตรของพระพุทธเจ้า
ท่านแรกของโลก คือ พระอัญญาโกณฑัญญะ เพราะท่านอาจจะมีประสบการณ์เดิม มีความกระหาย
ในการเรียนรู้ จึงเรียนรู้ได้รวดเร็วต่อยอดเข้าใจในหลักสูตร ถือว่าหลักสูตรของพระพุทธเจ้าน ามา
ทดลองอย่างได้ผลและพัฒนามาตามล าดับท าให้ปัญจวัคคีย์เป็นวิทยากรต้นแบบ แสดงว่าหลักสูตรมี
การปรับปรุงตามPDCA เพ่ือให้เหมาะสมกับผู้ฟังผู้รับสาร จึงตระหนักว่าหลักสูตรจะดีอย่างไรก็ตาม 
จะต้องมีการค านึงถึงการวิเคราะห์ผู้ฟังอย่างละเอียด รวมถึงการคัดเลือกผู้มาเป็นวิทยากรจะต้องมี
คุณสมบัติตามเกณฑ์มิใช่จะเอาใครมาก็ได้โดยไม่ได้ผ่านการคัดเลือก ในทางพระพุทธศาสนาไม่มีค าว่า 
วิทยากร มีแต่ค าว่า พระธรรมทูตหรือสมณทูต แต่มีความหมายเหมือนกัน จึงมองว่าผู้สอน กับ
หลักสูตรการสอนจะต้องมีความสัมพันธ์กันจึงสามารถพัฒนาวิทยากรต้นแบบได้เป็นอย่างดี 

๒)สังเคราะห์จากผู้ทรงคุณวุฒิ พระมหาสมบูรณ์ วุฑฒิกโร ดร . คณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย มจร ผู้ วิจัยสังเคราะห์ ว่า การเป็นนักเผยแผ่กับพระธรรมทูตเป็นเรื่องเดียวต้องมี
ความสัมพันธ์กัน พระสงฆ์ทุกรูปจึงเป็นนักเผยแผ่ ซึ่งการเผยแผ่มิใช่การพูดเท่านั้น สมณสารูปทั้งปวง
ย่อมเป็นการเผยแผ่เหมือนพระอัสสชิ เผยแผ่ด้วยการมีสมณสารูปที่งดงาม วิชายอด จรณะเยี่ยม การ
เผยแผ่ต้องยึดในองค์แห่งธรรมกถึก โดยเฉพาะการไม่กระทบตนและไม่กระทบผู้อ่ืน นักเผยแผ่จะต้อง
มีความตระหนักเป็นพิเศษ หน้าที่ของนักเผยแผ่ต้องน าพาผู้คนเข้าสู่ธรรมะอย่างเรียบง่ายเพ่ือสามารถ
น าไปใช้ได้ในชีวิตการท างาน ผู้วิจัยต้องค้นไปให้ถึงพระธรรมทูตในพระคัมภีร์พระไตรปิฎก เช่น บุคคล
ที่จะเป็นทูต นักเผยแผ่จะต้องเป็นทูตสันติภาพควรมีคุณลักษณะอย่างไร และศึกษาพระสงฆ์ต้นแบบ
ด้านเผยแผ่ในเมืองไทยว่ามีปัจจัยอะไรที่ท าให้การเผยแผ่ประสบความส าเร็จ เช่น หลวงพ่อชา หลวง
พ่อพุทธทาส  จะเผยแผ่จึงต้องเผยแผ่ทั้งปริยัติและเผยแผ่ปฏิบัติ  วิทยากรผู้ส่งสารต้องมีความแม่นย า
ในหลักค าสอนตามพระไตรปิฏก จึงต้องสร้างอัตลักษณ์ในการความเป็นวิทยากรแนวพุทธ ด้วยการ
สร้างความแตกต่างอย่าน าทางโลกน าทางธรรม แต่ต้องน าทางโลกมาปรับใช้เพ่ือสนับสนุนการเผยแผ่ 
เรียกว่า “ปรับศาสตร์เข้าหาพระพุทธศาสนา” หมายถึง น าศาสตร์สมัยใหม่มาสนับสนุนให้การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเกิดความน่าสนใจมากข้ึน  



 

๕๔๐ 

 

๓) สังเคราะห์จากผู้ทรงคุณวุฒิ พระมหาบุญเลิศ  อินฺทปญฺโญ รศ.ดร. รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มจร ผู้วิจัยสังเคราะห์ว่า  เรามีวิธีการและมีกระบวนการอย่างไรใน
การพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพ สิ่งที่ผู้วิจัยต้องศึกษาคือตัวรูปแบบและกระบวนการพัฒนา
วิทยากรต้นแบบ ซึ่งจะท าอย่างไรจะเกิดวิทยากรต้นแบบขึ้น สรุปง่ายๆคือ "สร้างรูปแบบเพ่ือน าไป
พัฒนาวิทยากรต้นแบบ" ผู้วิจัยต้องไปพัฒนา ๒ ประเด็น ๑) “หลักสูตรหรือชุดความรู้” ที่จะใช้พัฒนา
วิทยากร เป็นชุดความรู้ทางพระพุทธศาสนาและพุทธสันติวิธี ต้องมีชุดความรู้ที่จะไปสร้างวิทยากร
ต้นแบบ ๒) “ตัวกระบวนการ” เราจะท าอย่างไรให้เกิดวิทยากรสันติภาพขึ้น มีกระบวนการฝึกหรือ
วิธีการฝึกอย่างไร โดยยกกรณีการ สร้างนักวิจัยแม่ไก่และกรณีสังฆพัฒนาวิชชาลัย บางครั้งจะรอให้
หลักสูตรสมบูรณ์แบบที่สุดเป็นไปได้ยากมาก แต่ต้องมีเค้าโครงของหลักสูตร เราจึงต้องทดลองไปด้วย
ปรับไปด้วย จนเกิดเป็นรูปแบบ บางครั้งเราเตรียมหลักสูตรไว้อย่างดีแต่พอถึงหน้างานจริงๆ ต้องปรับ
ใหม่ทั้งหมดตามบริบทนั้นๆ   

วิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธีไม่ใช่วิทยากรธรรมดาแต่เป็นวิทยากรไป
เสริมสร้างสันติสุขในองค์กร เป็นวิทยากรที่ไปช่วยแก้ปัญหาความขัดแย้งของคนในองค์กรด้วย
เครื่องมือของพุทธสันติวิธี  จึงต้องให้วิทยากรเปิดใจเรียนรู้ในการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดีและ
เครื่องมือพุทธสันติวิธี พร้อมลงมือฝึกปฏิบัติการออกแบบกิจกรรม ออกแบบกิจกรรมที่แก้ปัญหาความ
ขัดแย้งโดยพุทธสันติวิธี จึงต้องมีการทดลองฝึกภาคสนาม  ผู้ทรงคุณวุฒิเชื่อมั่นว่าผู้วิจัยสามารถท าได้
เพราะมีประสบการณ์ตรงในการฝึกอบรมมายาวนาน พร้อมทั้งได้รับแรงบันดาลใจจากการพัฒนา
ลูกไก่นักวิจัยและสังฆพัฒนาวิชชาลัย เป็นแรงผลักดันการพัฒนาวิทยากรต้นแบบธรรมะโอดีโดยพุทธ
สันติวิธีให้เกิดผลสูงสุด  

๔) สังเคราะหจ์ากผู้ทรงคุณวุฒิ พระสุธีรัตนบัณฑิต รศ.ดร. ผู้อ านวยการสถาบันวิจัย
พุทธศาสตร์ มจร  ผู้วิจัยสังเคราะห์ว่า  เบื้องต้นผู้วิจัยได้เดินตามกรอบของการวิจัยแบบเชิงพัฒนาได้
ถูกต้องสมบูรณ์ เพ่ือสร้างรูปแบบไปพัฒนาวิทยากรต้นแบบ ประเด็นจะต้องสร้างหลักสูตรให้มีความ
ชัดเจน มีกระบวนการฝึกอบรมวิทยากรต้นแบบสันติภาพ ดุษฏีนิพนธ์เล่มนี้ถือตอบโจทย์ตามวิธีการใน
การด าเนินการวิจัยแบบ R and D เพียงไปสร้างหลักสูตรแล้วน าไปทดลอง แล้วน าผลการทดลองมา
สรุปผลวิจัย 

๕) สังเคราะหจ์ากผู้ทรงคุณวุฒิ พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ  ประธานวิทยากรธรรมะ
อารมณ์ดีและผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา  ผู้วิจัยสังเคราะห์ว่า  ดุษฏีนิพนธ์เล่มนี้จะเป็นคู่มือ
คัมภีร์ของวิทยากรที่ดีที่สุดเพ่ือให้วิทยากรรุ่นใหม่ๆ มีโอกาสได้เติบโต มีแนวทางในการพัฒนาอย่าง
เป็นระบบจนเป็นที่ยอมรับจากสังคมเพราะเรามีรูปแบบที่ผ่านการวิจัย จึงเป็นทางรอดของพระ
วิทยากรทั่วประเทศ แต่วิทยากรต้นแบบต้องไม่อิงทางโลกเกินไป ควรมีการสอนวิปัสสนากรรมฐานทุก
ครั้งที่ไปบรรยายเพราะเป็นฐานส าคัญของพระพุทธศาสนา วิทยากรต้นแบบจึงต้องสามารถน าพา



 

๕๔๑ 

 

ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานได้  วิทยากรต้นแบบจะต้องปฏิสันถารคารวตา สามารถตอบปัญหาธรรมะได้ 
เพ่ือการช่วยเหลือผู้คนในปัญหาของชีวิต เราจึงต้องสร้างพระวิทยากรให้ศรัทธาในการเกื้อกูลสังคม 
ช่วยสังคมให้จุดที่เราสามารถท าได้ บทบาทของวิทยากรต้นแบบจะต้องสร้างศรัทธาและรักษาศรัทธา
ในตั้งมั่นไว้ สิ่งที่เน้นย้ าคือ วิชาจรณสัมปันโนของวิทยากรต้นแบบ 

๖) สังเคราะห์จากผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.ดร.โคทม  อารียา  ที่ปรึกษาสถาบันสิทธิ
มนุษยชนและสันติศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล  ผู้วิจัยสังเคราะห์ว่า หัวใจส าคัญของดุษฏีนิพนธ์เล่ม
นี้อยู่บทที่ ๕ ซึ่งเป็นรูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี ว่าเราจะพัฒนา
วิทยากรต้นแบบอย่างไร โดยผู้วิจัยมีต้นทุนดีในเรื่องของการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี วิทยากรที่สร้าง
ขึ้นมาต้องการ "เผยแผ่พระพุทธศาสนา พัฒนาองค์กร และจัดการความขัดแย้งเสริมสร้างองค์กรสันติ
สุข" จึงต้องออกแบบกระบวนการฝึกและชุดการฝึกอบรม ๓  ด้านที่เป็นหัวใจส าคัญในการพัฒนา
วิทยากรต้นแบบ คือ ๑)ด้านพุทธสันติวิธี  ๒)ด้านพัฒนาองค์กร ๓)ด้านกระบวนการฝึกอบรมแบบ
ธรรมะโอดี” ถือว่าเป็นหัวใจงานดุษฎีนิพนธ์ ส่วนวิทยากรแนวพุทธและวิทยากรศาสตร์สมัยใหม่ต้อง
สอดแทรกเข้าไปในทุกกิจกรรมในการพัฒนา สิ่งส าคัญวิทยากรต้นแบบต้องรู้จักใช้เครื่องมือพุทธสันติ
วิธีในการแก้ปัญหาความขัดแย้งของคนในองค์กร   

ส่วนในโมเดลของการพัฒนาวิทยากรเป็นคุณลักษณะของการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ 
KUMSAN ตั้งแต่ความรู้ ความเข้าใจ สมาธิ ทักษะ ทัศนคติ สร้างเครือข่าย ถือว่าเป็นรูปแบบในเชิง
คุณลักษณะของวิทยากรต้นแบบถือว่าครบถ้วน เช่น ด้านทักษะ วิทยากรสามารถออกแบบกิจกรรมได้ 
แต่ทักษะที่ยิ่งไปกว่านั้นคือ“การล้มเลิกสิ่งที่ออกแบบไว้เพราะหน้างานไม่ได้เป็นตามที่เราออกแบบ” 
วิทยากรต้องสามารถปรับตัวมีปฏิภาณไหวิพริบมีความคิดสร้างสรรค์ ผู้น าการเปลี่ยนแปลง          
ทันสถานการณ์ในปัจจุบันปรับเปลี่ยนได้ตลอดให้เหมาะสม   

จึงตั้งค าถามว่าTraining need หรือ ความจ าเป็นในการเป็นวิทยากรต้นแบบสันติภาพ
โดยพุทธสันติวิธีมีความจ าเป็นอะไรบ้าง จ าเป็นอย่างไร ผู้วิจัยต้องสามาถตอบให้ได้ถึงความจ าเป็นใน
การพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี จึงต้องค้นหาพระสงฆ์ท่ีมีความสนใจอยากเรียนรู้
ในเรื่องนี้ ถือว่าเป็นคุณสมบัติของผู้จะมาเป็นวิทยากรต้นแบบ เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกวิทยากรต้อง
มีทัศนคติในสันติภาพ ทัศนคติในพุทธสันติวิธีในการแก้ปัญหาความขัดแย้งในองค์กร พร้อมลงพ้ืนที่
ปฏิบัติทดลองจริงและพ้ืนที่ที่มีความขัดแย้งเพ่ือเรียนรู้เครื่องมือเกี่ยวกับพุทธสันติวิธี  

อาจารย์เข้าใจความต้องการผู้วิจัยว่า “เจตนารมณ์ของผู้วิจัยต้องการสร้างวิทยากร
ต้นแบบเพ่ือเผยแผ่ธรรมและแก้ปัญหาความขัดแย้งในองค์กร” จึงต้องไปสังเคราะห์ให้ชัดขึ้นกว่าเดิม 
และใส่ประสบการณ์ของผู้วิจัยเข้าไปด้วยเพ่ือการเชื่อมโยงของงานวิจัยจะเกิดความน่าสนใจยิ่งขึ้นจึง
ขอให้ก าลังใจผู้วิจัยสร้างกองทัพธรรม  



 

๕๔๒ 

 

๗) สังเคราะห์จากผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ศุภณัฐ  เพิ่มพูนวิวัฒน์  ผู้อ านวยการส านัก
ส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า ผู้วิจัยสังเคราะห์ว่า ค าส าคัญในงานดุษฏีนิพนธ์
เล่มนี้ มี ๓ ค า คือ ๑) วิทยากรต้นแบบ ๒) ธรรมะโอดี ๓) พุทธสันติวิธี ผู้วิจัยต้องย่อยสังเคราะห์ให้
เห็นถึงองค์ประกอบของแต่ค าออกมาให้ได้ว่าคืออะไร อย่างไร เราจะสร้างวิทยากรเพ่ือแก้ไขความ
ขัดแย้งของคนในองค์กร พระวิทยากรต้องเข้าใจในเครื่องมือของสันติวิธี เข้าใจว่าความขัดแย้งคือ 
ธรรมชาติของความขัดแย้ง วงจรของความขัดแย้ง ในมิติในเชิงป้องกัน เชิงการจัดการ และเชิงสร้าง
สันติภาพ วิทยากรต้นแบบจะต้องเข้าใจบริบทของค าว่าความขัดแย้ง วิทยากรต้นแบบจึงต้องเข้าใจใน
ศาสตร์สมัยใหม่คือ สันติวิธี วิทยากรต้องมีเครื่องมือ เช่น สร้างการมีส่วนร่วม เน้นกรณีศึกษา เน้นการ
พูดคุย  ในการจะพัฒนาวิทยากรต้นแบบเราจะใช้เครื่องมืออะไร  ส่ วนพระพุทธศาสนาวิทยากร
ต้นแบบมีความจ าเป็นมากเพราะเป็นฐานส าคัญ  

จึงมีค ากล่าวว่า "อยากเห็นเส้นทางไปสู่เส้นชัย"  หมายถึง เส้นทางที่จะพัฒนาวิทยากรมี
ขั้นตอนอย่างไรบ้าง  เกณฑ์ระดับผู้มาสมัครเราควรจะวัดจากอะไรบ้าง เช่น ๑) กลุ่มที่ไม่มีความรู้เลย
เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและพุทธสันติวิธี ๒) กลุ่มท่ีมีความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและพุทธสันติวิธี 
๓)กลุ่มท่ีเป็นวิทยากรอยู่แล้วมีความรู้เกี่ยวกับพุทธสันติวิธีและพระพุทธศาสนาแต่ยังขาดเวที เราควร
จะท าอย่างไร เราจึงต้องไปออกแบบ อาจารย์จึงย้ าว่าสิ่งที่ผู้ทรงคุณวุฒิพูดมานั้นมีครบทุกกระบวนการ
ในเล่มนี้  จึงอยากให้ผู้วิจัยอิงจากข้อเสนอจากผู้ทรงคุณวุฒิเพราะมีครบทุกอย่างในเล่ม ผู้วิจัยตระหนัก
ว่า “วิธีการสร้างคนไม่มีสูตรส าเร็จ” แต่เป้าหมายคือ เราต้องการสร้างวิทยากรต้นแบบ วิธีการอาจจะ
มีความหลากหลาย เหมือนเราเดินทางมามหาจุฬา เราสามารถบอกขั้นตอนอย่างไร เพราะเราไม่
เท่ากัน ความรู้ ทักษะ ความเข้าใจ ทัศนคติ ไม่เท่ากันแต่เป้าหมายเราคือ “สร้างวิทยากรต้นแบบ” 

Modelที่ออกมาถือว่าชัดเจนแล้วเพียงแต่บอกว่า ความรู้ทางพระพุทธศาสนาควรจะรู้
อะไร ความรู้ทางพุทธสันติวิธีควรจะรู้อะไร ท าให้เป็นกล่องคือ “กล่องด้านความรู้  กล่องด้านความ
เข้าใจ กล่องด้านสติ-สันติ กล่องด้านทักษะ  กล่องด้านทัศนคติ กล่องด้านเครือข่าย” ผู้วิจัยท ามา
ครบแล้วเพียงสังเคราะห์ตามกล่องต่างๆ  ถ้าต้องการให้วิทยากรมีความรู้ด้านพุทธสันติวิธีเราจะมี
วิธีการอย่างไร ถ้าเราจะอบรม ๖ กล่อง พร้อมกันจะมีหลักสูตรอย่างไร หรืออาจจะมีการแบ่งหลักสูตร
ออกเป็น ๓ ระดับ คือ หลักสูตรระดับพ้ืนฐาน หลักสูตรระดับกลาง และหลักสูตรระดับสูง           
เช่น ระดับสูงอาจจะต้องสามารถออกแบบกิจกรรมได้ให้เหมาะสมกับบริบทขององค์กร มีความ
เชี่ยวชาญในการเป็นวิทยากรต้นแบบธรรมะโอดี   

๘) สังเคราะห์จากผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์ ผู้เชี่ยวชาญการวิจัยด้าน
การพัฒนา  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ผู้วิจัยสังเคราะห์ว่า  ผู้วิจัยได้ท าตามกระบวนการวิจัยของ     
R and D ครบถ้วนแล้ว แต่ยังขาดการสรุปประเด็นชัดๆ และสังเคราะห์ออกมาเท่านั้น ส่วนโครงสร้าง
ของหลักสูตรมีโครงสร้างแล้วแต่ต้องเพ่ิมรายละเอียดในโครงสร้าง ว่าคุณลักษณะของวิทยากรที่พึง



 

๕๔๓ 

 

ประสงค์ควรมีอะไรบ้าง กิจกรรมอะไรที่น าไปสู่คุณลักษณะที่เราต้องการ และมีการวัดผลและ
ประเมินผลอย่างไรแต่ไม่ต้องเน้นเชิงวิทยาศาสตร์มากเกินไปเพราะเป็นงานวิจัยเชิงนวัตกรรม
สังคมศาสตร์ เพราะมนุษย์มีความหลากหลาย ผู้วิจัยต้องเน้นการพัฒนาในพระสงฆ์ก่อนเพราะ
กระบวนการฝึกอบรมและชุดฝึกอบรมมีความแตกต่างกันกับบุคคลทั่วไป จึงเห็นว่าวิธีการวิจัยเชิง
พัฒนามีความชัดเจนเพียงแค่สังเคราะห์ให้ชัดเจนเท่านั้น 

ผู้วิจัยต้องมีการสังเคราะห์ มองว่าต้องมี ๒ หลักสูตร คือ “๑) หลักสูตรการฝึกอบรม
แบบธรรมะโอดี ๒) หลักสูตรพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพ” จะต้องมีความชัดเจนทั้งสองหลักสูตร
เพ่ือการพัฒนาวิทยากรต้นแบบให้เกิดผล จากนั้นจึงต้องมีคู่มือวิทยากรในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง
ในองค์กรเพื่อเป็นเครื่องมือให้วิทยากรต้นแบบธรรมะโอดีโดยพุทธสันติวิธีน าไปใช้งานได้อย่างถูกต้อง 

๙) สังเคราะห์จากผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร วิทยากรกระบวนการ
ผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรม   ผู้วิจัยสังเคราะห์ว่า  การจะเป็นวิทยากรไม่ใช่มีเพียงพรสวรรค์แต่ต้อง
พัฒนาตนเองอย่างยิ่งยวดต่อเนื่อง ผู้จะพัฒนาตนเองเป็นวิทยากรจะต้องพัฒนา ๒ ประการ คือ       
๑) มีความสนใจ ๒) เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ถือว่าเป็นคุณสมบัติของวิทยากร เพราะ"วิทยากรเป็น
นักออกแบบกระบวนการและเป็นนักล้มเลิกกระบวนการ" ตามแนวคิดของอาจารย์โคทม อารียา ถือ
ว่าเป็นความจริงจากประสบการณ์ตรง วิทยากรต้องปรับตามสถานการณ์หน้างาน เราจึงต้องเข้าใจ      
๒ มุม คือ มุมของวิทยากรและมุมของเนื้อหา ถ้าวิทยากรใช่ตัวกระบวนการสามารถออกแบบได้หมด  
วิทยากรจึงเปรียบกับช่างตัดผ้า สามารถออกแบบหลักสูตรให้เหมาะสมกับองค์กร สิ่งที่ส าคัญมากคือ 
"วิทยากรต้องมีความเก่งในการวินิจฉัยองค์กร" วินิจฉัยในระดับปัจเจกบุคคล  วินิจฉัยระดับโครงสร้าง
ขององค์กร เป็นการวินิจฉัยเพ่ือมาออกแบบกระบวนการฝึกอบรม ถือว่าเป็นหลักส าคัญของผู้จะมา
เป็นวิทยากร 

หลักสูตรในการพัฒนาวิทยากรต้นแบบจึงต้องประกอบด้วย ๓ ประการ คือ 
“Knowledge  Skill Attitude Knowledge sharing” ซ่ึงมีอยู่ในโมเดลเป็นที่เรียบร้อย แต่วิทยากร
ต้องถอดบทเรียนอยู่ตลอด วิทยากรต้นแบบต้องไปฝึกปฏิบัติกับองค์กรจริง ฝึกแล้วกลับมาถอด

บทเรียนเพราะสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ดุษฏีนิพนธ์เล่มนี้เป็นงาน Innovative เป็นงานนวัตกรรม      
มีการ Design Thinking เป็นการออกแบบความคิด  จึงอยากให้ผู้วิจัยศึกษากลุ่มเป้าหมายว่า       
คน Gen ในองค์กรปัจจุบันว่าเขาต้องการวิทยากรแบบใด ต้องสังเคราะห์เพ่ือน ามาสร้างรูปแบบให้
สอดคล้อง เพราะการเรียนรู้ของคนในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปมาก เพราะปัจจุบันเน้นการลงมือปฏิบัติ
มากกว่าทฤษฏี  เมื่อผู้วิจัยออกแบบหรือสร้างรูปแบบเพ่ือน าไปทดลองถือว่าเป็นการ Design 
Thinking ท าให้เกิด Innovationใหม่ๆ และพัฒนาสู่ Knowledge sharing เป็นการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ วิทยากรที่เราจะสร้างถือว่าเป็นผู้น าของการเปลี่ยนแปลง  



 

๕๔๔ 

 

ผู้ทรงคุณวุฒิเน้นว่า “ความรู้และการเติบโตเป็นสิทธิมนุษย์ทุกคน” วิทยากรต้องเป็น
ผู้สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้  สร้างกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสม เชื่อว่าทุกคนสามารถพัฒนาได้ 
ผู้ที่มีความปรารถนาอยากจะเป็นวิทยากรต้นแบบจะต้องหมั่นเรียนรู้และลงมือท าพร้อมติดตาม
วิทยากรต้นแบบ วิทยากรต้นแบบจึงต้องหาพ้ืนที่ในการทดลองจริงให้ตนเอง เพราะการฝึกอบรมจริง
จะมีเทคนิคในการปรับเปลี่ยน ถือว่าเป็นเรื่อง “เหนือความคาดหมายของวิทยากรฝึกอบรม”        
แต่วิทยากรต้องท าการบ้านให้ดีในการวินิจฉัยองค์กร มีหลายแผน แผนหลัก แผนส ารอง ในการเตรียม
เป็นวิทยากรต้นแบบ วิทยากรต้นแบบจึงต้องเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงเป็นL.FA ยังไม่พอแต่ต้องเป็น
P.FA ต้องเป็นวิทยากรกระบวนการในการเรียนรู้ จึงต้องมีการประเมินผลเชิงคุณภาพหรือปริมาณจะ
ท าให้เกิดความชัดเจนมากขึ้น จากนั้นสังเคราะห์ข้อมูลให้เกิดความชัดเจน ให้หุ่นดี ผู้ทรงคุณวุฒิเน้น
ว่า "ความจริงกับความหวัง" ความคาดหวังของผู้ทรงคณุวุฒิในฐานะผู้เชี่ยวชาญ กับความจริงที่เกิดขึ้น
ในฐานะผู้วิจัยภายใต้ข้อจ ากัดบางอย่าง งานดุษฏีนิพนธ์เล่มนี้จะเป็นคุณูปการต่อพระพุทธศาสนาและ
องค์กร สังคมต่อไป  

๑๐) สังเคราะห์จากผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์วุฒิชัย บุญครอง CEO บริษัทก่อการดี
ฝึกอบรม จ ากัด วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ   ผู้วิจัยสังเคราะห์ว่า เวลาเราท าหลักสูตรต้องมีAction plan 
เป็นแผนปฏิบัติการสอนเพราะบริบทขององค์กรมีความแตกต่างกัน ถ้าเจอโจทย์ลักษณะแบบนี้ควรจะ
มีการสอนอย่างไรวิทยากรจะต้องเป็นลักษณะ "จอมยุทธที่ดีต้องไม่มีกระบี่ในมือ" เช่น ไฟดับ ข้อมูล
เตรียมมาหาย โน๊ตบุ๊คมีปัญหา จะต้องสามารถสอนได้ถึงไม่มีเครื่องมือสื่ออุปกรณ์ วิทยากรจะต้อง
สร้างศรัทธาตั้งแต่เจอวิทยากรครั้งแรก 

ใครจะเป็นวิทยากรได้ต้องดูการหมกมุ่น เพราะถ้าอยากเป็นวิทยากรจะหมกมุ่นเรื่องที่
อยากสอน อยากจะถ่ายทอด จะมีการศึกษาข้อมูล เรียกว่า “หมกมุ่น” งานดุษฏีนิพนธ์เล่มนี้ไม่ใช่จะ
เพ่ิงเริ่มท าแต่ผู้วิจัยเรียนรู้มานานเพราะเป็นวิทยากรมาหลายปี ผู้วิจัยจึงต้องไปพัฒนารูปแบบหลักสูตร
การพัฒนาวิทยากรต้นแบบ วิทยากรสามารถเขียนแผนการสอนออกแบบแผนการสอนได้ จากยากไป
หาง่าย เพราะ “ง่ายคือความงาม”  ผู้ทรงคุณวุฒิมีวิทยากรหลายรุ่น จึงตระหนักว่า “ความเชื่อของคน
รุ่นหนึ่ง ไม่ใช่ความจริงของคนอีกรุ่นเสมอไป” จึงควรน าสิ่งที่ผู้ทรงคุณวุฒิแนะน าไปสังเคราะห์ให้เกิด
ความง่ายที่สุด  

๑๑) สังเคราะหจ์ากผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร.วุฒิพงษ์ ถายะพิงค์ ประธานสถาบันพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการสื่อสาร พฤติกรรมมนุษย์ และวิทยากรกระบวนการโอดี
พัฒนาองค์กร  ผู้วิจัยสังเคราะห์ งานดุษฏีนิพนธ์เล่มนี้เป็นผลลัพธ์ของมหาวิทยาลัยที่มีภาวะวิสัยสูง 
จึงถามผู้วิจัยว่า ต้องการพัฒนาวิทยากรต้นแบบหรือต้องการพัฒนาโมเดลของการฝึกอบรมแบบ
ธรรมะโอดี ผู้วิจัยจึงตอบว่าต้องการสร้างรูปแบบเพ่ือพัฒนาวิทยากรต้นแบบ ผู้ทรงคุณวุฒิอาจจะมอง
ว่าเป็นเรื่องยาก โดยงานระดับปริญญาเอกต้องมีความเป็นภาวะวิสัยสูงไม่ใช่อัตตวิสัย ค าว่าภาวะวิสัย



 

๕๔๕ 

 

สูง หมายถึง ใครศึกษาสามารถน าไปปฏิบัติได้  ต้องสามารถให้ผู้อื่นท าได้ มิใช่ผู้วิจัยท าเป็นอยู่คนเดียว 
จึงต้องมีHow to เป็นวิธีลงมือท า ท าให้เกิด Model จึงต้องมี Process เพ่ือน าไปสู่How to การลง
มือท าลงมือปฎิบัติ หลักสูตรการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ ต้องมีค าอธิบายในรายวิชา หัวข้อ ขั้นตอน 
พระสงฆ์สามารถน าไปใช้ได้หมด  

ค าถามผู้วิจัยจะพัฒนาโมเดลให้เป็นภาวะวิสัยได้อย่างไร การพัฒนาวิทยากรต้องพัฒนา
ด้าน Systematic thinking ความคิดที่เป็นระบบ วิทยากรจะต้องมีความคิดที่เป็นระบบ ควรทราบ
หัวข้อหลักหัวข้อรอง โดยวิทยากร "ต้องท าให้ผู้เข้าอบรมรู้สึกว่าเขามีคุณค่า” ด้วยการสร้างบรรยากาศ
ให้เกียรติผู้ฟังและไม่ใช้วาจาผรุสวาจา ผู้ทรงคุณวุฒิต้องการให้พัฒนาโมเดลของธรรมะโอดีมากกว่า
การพัฒนาวิทยากร เป็นการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือพัฒนาคน จะเป็นคุณูปการต่อแผ่นดินต่อสังคมต่อ
พระพุทธศาสนาของดุษฏีชน เพราะมองว่าปริญญาเอกจะต้องลึกฉลาดลึก จึงควรพัฒนาวิทยากร
ต้นแบบสันติภาพ โดยลงลึกองค์กรที่เป็นสตรีหรือผู้สูงอายุ   

ผู้ วิจัยมองว่าปัจจุบันผู้ วิจั ย เน้นเฉพาะองค์กรอยู่แล้วคือ“โรงพยาบาล โดยมี
กลุ่มเป้าหมายเป็นหมอ พยาบาล บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขทั้งหมด” เพราะเป็นบุคคลที่มี
ความเสียสละสูงมากในหลายอาชีพ ควรน าธรรมะเข้าไปเยียวยาจิตใจให้ตื่นรู้ มีความเบิกบานกับการ
รับใช้เพ่ือนมนุษย์ จึงเน้นไปที่บุคลากรสาธารณสุข แต่วิทยากรธรรมะโอดีสามารถเข้าไปอบรมได้ทั้ง
บริษัท องค์กรอ่ืนทั้งภาครัฐและเอกชนแต่ต้องเปลี่ยนตามบริบทขององค์กรและกลุ่มเป้าหมายนั้นๆ
หรือ TNขององค์กร จึงเน้นว่ากลุ่มเป้าของธรรมะโอดีคือ วัยผู้ใหญ่ วัยคนท างาน ตั้งแต่แม่บ้านคนงาน
คนสวนจนถงึผู้บริหารในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน  ผู้วิจัยมองว่าเป็นความใจกว้างอย่างยิ่งในการให้
วิทยากรไปฝึกทดลองถอดบทเรียนวิทยากรต้นแบบคือผู้วิจัยเอง จึงเป็นภาวะวิสัยเพราะถ่ายทอดทุก
กระบวนการโดยไม่หวงวิชา จากปัจเจกปัญญาเป็นสาธารณปัญญา มีความเป็นสากลทุกคนสามารถ
เข้าถึงและน าไปฏิบัติได้ โดยสมัยปริญญาโทผู้วิจัยได้หลักสูตรกระบวนการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี
มาแล้ว จึงต้องการต่อยอดเพ่ือพัฒนาวิทยากรต้นแบบจึงต้องมี ๒ หลักสูตร คือ "หลักสูตรธรรมะโอดี
และหลักสูตรพัฒนาวิทยากร"   

ผู้ทรงคุณวุฒิมองว่าเราจะพัฒนาคนและพัฒนาวิทยากรต้นแบบ จะต้องท าหลักสูตรที่มี
หัวข้อประกอบด้วย ๑) การจัดระบบความคิด ๒) รูปแบบการสื่อสารและลีลา ๓) การสร้างกิจกรรมที่
สอดคล้องกับเนื้อหา ๔) ต้องมีการโน้มน้าว ๕) วิธีการสอน  ผู้วิจัยจึงต้อง “พัฒนาวิทยากรกระบี่ไร้
รูปร่าง” เพราะเราจะไปเทรนพระสงฆ์เพ่ือการเปลี่ยนแปลงโลก  วิทยากรต้นแบบต้องประกอบด้วย 
“Teacher Counselor Mentor Facillitator Leader Coacher”และมีการสังเคราะห์ให้เกิดสิ่งใหม่ 
มีทฤษฏีรองรับ น าไปทดลอง แล้วมีการประเมินก่อนหลัง สามารถส่งต่อได้เป็นอย่างด ี

๑๒) สังเคราะห์จากผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.สุรวงค์  วัฒนกูล  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญชั้นน า
ระดับประเทศ ประสบการณ์วิทยากรมากกว่า ๔๐ ปี  ผู้วิจัยสังเคราะห์ว่า  ดุษฏีนิพนธ์เล่มถือว่า



 

๕๔๖ 

 

เป็นหนังสือคู่มือส าหรับวิทยากรต้นแบบเพ่ือสอนให้คนเข้าถึงธรรมะ วิทยากรต้นแบบจึงต้องสอน   
อรรถะและพยัญชนะตามแนวทางของพระพุทธเจ้า หลักสูตรการพัฒนาวิทยากรต้นแบบจึงต้องให้
วิทยากรมีการทดลองแล้ววัดผลออกมาเป็นวิทยาศาสตร์ เพราะการประเมินผลจะต้องเกิดจากการ 
"เข้าใจ พอใจ ไว้ใจ" ถือว่าตามหลักของนิเทศศาสตร์  ดุษฏีนิพนธ์เล่มจึงเป็นการพัฒนา ๒ อย่าง คือ 
คนซึ่งวิทยากรต้นแบบ และหลักสูตรการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ ควบคู่กันไป เพราะการศึกษาใน
สหรัฐอเมริกามี  ๓ ระดับคือ ๑) จบปริญญาตรี จ าและท าตามที่สอนถือว่าผ่าน  ๒) จบปริญญาโท    
ให้ค้นคว้าแล้วสรุปมาน าเสนอให้อาจารย์ฟัง อาจารย์จะบอกว่าใช่หรือไม่ ๓) จบปริญญาเอก จะต้อง
เป็นคนที่คิดเพ่ิมเติมได้ สามารถออกแบบเองได้ วิทยากรต้นแบบจึงต้องจ าและท าเองได้ สามารถหา
ข้อมูลมาวิเคราะห์ และต้องออกแบบกิจกรรมเองได้ และผู้ทรงคุณวุฒิเน้นว่าต้องมีการสังเคราะห์
ข้อมูลให้เกิดความชัดเจนจากนั้นสร้างคู่มือการพัฒนาวิทยากรต้นแบบเพ่ือน าไปสอนคนให้เข้าถึง
ธรรมะ จะก่อให้เกิดคุณประโยชน์มหาศาลต่อพระพุทธศาสนาและสังคม   

๑๓) สังเคราะห์จากผู้ทรงคุณวุฒิ คุณยุพยงค์  พาหา  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยเชิง
ปริมาณและผู้ช่วยสาธารณสุข  ผู้วิจัยสังเคราะห์ว่า  เมื่อองค์กรมีปัญหาความขัดแย้งเราจะเลือก
วิทยากรแบบใดที่สามารถตอบโจทย์ขององค์กร ซึ่งวิทยากรมีหลากหลายรูปแบบ เราจึงพยายามถาม
ความต้องการของคนในองค์กร เราพยายามหาข้อมูลวิทยากรจาก HR หรือองค์กรที่เคยจัดการ
ฝึกอบรมที่สามารถตอบโจทย์ จึงมองว่าธรรมะโอดีสามารถตอบโจทย์องค์กรได้  เพราะกระบวนการ
ฝึกอบรมสามารถตอบโจทย์ทั้งด้านจิตใจ สัมพันธภาพ ลดความขัดแย้งในองค์กร รวมถึงมิใช่ให้มานั่ ง
สมาธิตลอดทั้งวัน แต่ให้ผู้เข้ารับการเรียนรู้ร่วม สร้างการมีส่วนร่วมมีกิจกรรมเพ่ือสร้างสัมพันธภาพใน
องค์กร รวมถึงพัฒนาจิตใจตามแนวทางพระพุทธศาสนา จึงท าให้องค์กรตอบโจทย์เป็นอย่างดียิ่ง  

ผู้ทรงคุณวุฒิมองว่าในกระบวนของการวิจัยมาถึง ๘๐ เปอร์เซ็นต์แล้ว เพียงเพ่ิม
รายละเอียดของ “กระบวนการฝึกอบรมวิทยากรต้นแบบและชุดฝึกอบรมวิทยากรต้นแบบ”  ด้วยการ
ค านวณและวิเคราะห์สถิติการวิจัยเพ่ือให้มีความชัดเจนเชิงวิทยาศาสตร์มามีส่วนสนับสนุน 
ประกอบด้วย ๑) สถิติการแจกแจงความถี่ (Frequency) ร้อยละ (percentage) ค่าต่ าสุด 
(Minimum) และค่าสูงสุด (Maximum) ร้อยละ ค่าเฉลี่ย mean median  ๒) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D) ของกลุ่มตัวอย่างและสถิติอ้างอิงได้แก่ ค่าทดสอบค่า ratting scale และ t-test    

โดยให้ผู้วิจัยเอาผลของกลุ่มตัวอย่างในการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ มาสร้างเครื่องมือการ
ประเมินผลในการฝึกวิทยากรต้นแบบ เช่น ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ทัศนคติ พฤติกรรมการ
เปลี่ยนแปลงของกลุ่มตัวอย่าง โดยไม่ใช้สถิติข้ันสูงมาก เเต่เพียงให้เห็นประเด็นชัดเพ่ือรับรองหลักสูตร
ทางวิทยาศาสตร์ เราต้องยอมรับเพราะเป็นกระบวนการวิจัย จึงให้น าการวิจัยเชิงปริมาณเข้ามา
ประเมินก่อนหลังตามแนวทางของ KAS เหมือนการฝึกอบรมนักวิจัยลูกไก่ แม่ไก่มีหน้าที่อบรมลูกไก่ 



 

๕๔๗ 

 

จากนั้นคัดเลือกลูกไก่ไปโฟกัส โดยชุปเปอร์แม่ไก่โฟกัสลูกไก่กระบวนการฝึกอบรมและกระบวนการ
สอนของแม่ไก่ ถือว่าเป็นการประเมินผล การอบรมวิทยากรต้นแบบเช่นเดียวกัน  

๑๔) สังเคราะห์จากผู้ทรงคุณวุฒิ พอ.นพ.พงษ์ศักดิ์  ตั้งคณา  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
ชั้นน าระดับประเทศ  ผู้วิจัยสังเคราะห์ว่า ในฐานะเคยพัฒนาวิทยากรจิตโพธิสัตว์จ านวน ๓ รุ่น ๓๐๐ 
รูป เชื่อว่า  “พระวิทยากรสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคน” ได้อย่างแน่นอน ด้วยการใช้หลักการของ
รัชกาลที่ ๙ คือ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เพราะคนไม่เปิดบ้านเข้าบ้านไม่ได้ คนไม่เปิดใจเข้าใจเขาไม่ได้ 
ถ้าไม่เข้าใจไม่เข้าถึงจึงพัฒนาไม่ได้ วิทยากรต้นแบบต้องเข้าใจหลักการนี้เป็นอย่างดี  เราจึงต้องสร้าง
ความภาคภูมิใจในการเป็นวิทยากรว่าวิทยากรสามารถเปลี่ยนแปลงจิตใจคนอย่างไร จะท าให้วิทยากร
มีความสุขในการท างาน ต้องสร้างแรงจูงใจให้พระสงฆ์มาเป็นวิทยากรต้นแบบ    

กระบวนการในการฝึกเริ่มจากให้ความรู้ด้านทฤษฏี ฝึกปฏิบัติ ถอดบทเรียนจากวิทยากร
ต้นแบบ และฝึกทดลองจากประสบการณ์ตรง เราต้องให้เครื่องมือไปก่อน จากนั้นติดตามดูวิทยากร
ต้นแบบแล้วลงมือทดลองท า และมีการประเมินผล สรุปจากผู้ทรงคุณวุฒิ คือ “ฝึกอบรมด้านทฤษฏี 
ติดตามเพ่ือถอดบทเรียน ทดลองท า ประเมินผล” จะท าการให้การพัฒนาได้ผลยิ่ง แต่ขึ้นอยู่กับพลัง
ความใส่ใจใคร่รู้ของพระสงฆ์รูปนั้นๆ  เเต่เราต้องให้ก าลังใจพระสงฆ์รุ่นใหม่ เพราะ “ทุกอย่างขึ้นอยู่
กับใจมีความปราถนาอย่างแรงกล้าที่จะเป็นวิทยากรต้นแบบ” ย่อมเกิดผลส าเร็จ ถ้าตั้งใจเบื้องต้น
อยากช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ เราจึงต้องคัดเลือกผู้มาฝึกจากการมีจิตปรารถนาอันแรงกล้าที่อยากจะ
เป็นวิทยากร ย่อมน าไปสู่การเป็นวิทยากรต้นแบบ แต่ช่วงที่ฝึกเราต้องมีการประเมินผลจากผู้มี
ประสบการณ์ตรง   ผู้ทรงคุณวุฒิกล่าวย้ าว่า รูปแบบการพัฒนาที่เราจะสร้างขึ้นจะดีขนาดไหนก็ตาม 
แต่ถ้าตัวแบบต้นแบบคือ พระสงฆ์ ในการพัฒนาไม่มีคุณภาพ จึงยากจะประสบความส าเร็จ           
ในหลักสูตรจึงต้องพัฒนาพระสงฆ์ให้เป็นพระดีเราจะได้พระวิทยากรต้นแบบที่ดีด้วย โดยเริ่มจากเป็น
พระสงฆ์ที่อยากแบ่งปันและอยากเกื้อกูลสังคม เราจึงต้องเริ่มฝึกจากการพัฒนาจิตใจกก่อน          
ด้วยวิปัสสนากรรมฐาน  

๑๕) สังเคราะห์จากผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.อ านาจ บัวศิริ  ผู้ วิจัยเชี่ยวชาญทาง
พระพุทธศาสนา  ผู้วิจัยสังเคราะห์ว่า รูปแบบที่ผู้วิจัยน าเสนอเป็น K-U-M-S-A-N MODEL ถือว่ามี
ความชัดเจนแล้วเพราะเป็นการค้นพบองค์ความรู้ใหม่จากการทดลอง เพียงปรับให้ชัดว่าเป็นวิทยากร
ธรรมะโอดีในการพัฒนาองค์กรควรมีองค์ประกอบอะไร จะท าให้งานดุษฎีนิพนธ์มีความสมบูรณ์แบบ
ตามรูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบธรรมะโอดีโดยพุทธสันติวิธี 

๑๖) สังเคราะห์จากผู้ทรงคุณวุฒิ ศ.(พิเศษ) ร.ท.ดร.บรรจบ  บรรณรุจิ  นักวิชาการ
ด้านพระพุทธศาสนาและพุทธสันติวิธี  ผู้วิจัยสังเคราะห์ว่า  ผู้วิจัยต้องสังเคราะห์ความเป็นวิทยากร
ต้นแบบด้านพระพุทธศาสนาให้เกิดความชัดเจน อะไรที่เป็นการสะท้อนว่าเป็นวิทยากรต้นแบบด้าน
พระพุทธศาสนาถอดหรือสังเคราะห์ออกมาให้ได้ 



 

๕๔๘ 

 

๑๗) สังเคราะหจ์ากผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร.อุทัย   สติม่ัน  อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัย
สวนดุสิต  ในฐานะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์  ผู้วิจัยสังเคราะห์ว่า  อาจารย์ที่ปรึกษาเข้ารับฟัง
ตลอดของการโฟกัส ผู้วิจัยสังเคราะห์ว่า มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของผู้วิจัย ทั้งวัยวุฒิ คุณวุฒิพร้อม
ในการท าดุษฏีนิพนธ์เล่มนี้ มีการปรึกษาอย่างต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ ความตั้งใจเต็มร้อย ถือว่าการ
โฟกัสที่สมบูรณ์แบบที่สุดเพราะความพร้อมผู้วิจัย ความพร้อมของห้องและบรรยากาศ ความพร้อม
ของผู้ทรงคุณวุฒิ ถือว่าสมบูรณ์แบบที่สุด ผู้วิจัยเองเปิดใจรับฟังผู้ทรงคุณวุฒิอย่างมีใจเป็นกลางและ
ต้องการพัฒนางานดุษฏีให้ดีที่สุด ด้วยการยอมรับการวิพากษ์วิจารณ์ สิ่งที่ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอมาจึงเป็น
คุณค่ามหาศาลส าหรับผู้วิจัยและผู้เข้ารับฟัง สิ่งที่ผู้วิจัยจะต้องท าคือ สรุปทุกประเด็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
แล้วน ามาสังเคราะห์พัฒนางานให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป ต้องสามารถบอกได้ว่า “วิธีการเพ่ือน าไปสู่เป้าหมาย”  
มีการสังเคราะห์ให้เกิดความกระชับ สรุปดุษฏีนิพนธ์เล่มนี้ “เป็นการสร้างรูปแบบแล้วน าไปทดลอง 
จากนั้นน าผลทดลองมาสรุปประเมินผล” และยืนยันรูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบธรรมะโอดี
โดยพุทธสันติวิธี เป็นการจบที่มีคุณภาพอย่างยิ่ง ขออนุโมทนาบุญ กับท่านอาจารย์ ผศ.ดร.อุทัย สติ
มั่น อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยสวนดุสิต  กรรมการดุษฏีนิพนธ์ ในความเมตตาให้ค าปรึกษาสะท้อน
แนวคิดมุมมองในการพัฒนางานดุษฏีนิพนธ์อย่างกัลยาณมิตร และเติมก าลังใจในการท าวิจัย  

๑๘) สังเคราะห์จากผู้ทรงคุณวุฒิ พระมหาหรรษา  ธมฺมหาโส รศ.ดร. ผู้อ านวยการ
วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานชาติ และผู้อ านวยการหลักสูตรสันติศึกษา มจร และประธานกรรมการ
ควบคุมดุษฎีนิพนธ์  ผู้วิจัยสังเคราะห์ว่า  ให้ผู้วิจัยปรับตามผู้ทรงคุณวุฒิแนะน าด้วยการสังเคราะห์
เนื้อหาให้เกิดความชัดเจน เรียงล าดับความส าคัญของโมเดลสิ่งใดควรจะขึ้นก่อนและสร้าง ๒ อย่างคือ 
“กระบวนการฝึกอบรม และ ชุดฝึกการฝึกอบรม” แล้วน าโมเดลไปทดลองจริง เพ่ือให้รูปแบบมีความ
มาตรฐาน และจะเป็นผลผลิตของหลักสูตรสันติศึกษาเป็นวิศวกรสันติภาพ ดร .รุ่นแรก ผู้วิจัยจึงขอก
ราบขอบคุณพระมหาหรรษา ธมฺมหาโส รศ.ดร. ในความเมตตาให้ค าปรึกษาสร้างแรงบันดาลใจ    
แบบกัลยาณมิตรและให้ก าลังใจเสมอมา 

 

๕.๓.๕ สรุปการโฟกัสรูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ 
 

จากการโฟกัสของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ จ านวน ๑๖ ท่าน ผู้วิจัยได้สรุปวิเคราะห์
และสังเคราะห์เพ่ือน ามาพัฒนารูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี        
โดยผู้ทรงคุณวุฒิมุ่งเน้นให้ผู้วิจัยน ารูปแบบไปทดลองกับกลุ่มเป้าหมายจริง เพ่ือเป็นการทดลอง
รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี ด้วยการประเมินผลก่อนและประเมินผล
หลังการฝึกอบรมเพ่ือน ามาสนับสนุนและท าให้งานวิจัยมีความเป็นวิทยาศาสตร์มีความน่าเชื่อถือมาก
ขึ้น  ผู้วิจัยจึงสรุปจากสิ่งที่ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ดังนี้  

๑) มีการสรุปและสังเคราะห์ข้อมูลให้เกิดความชัดเจนมากขึ้น 



 

๕๔๙ 

 

๒) พัฒนากระบวนการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดีให้สามารถน าไปปฏิบัติได ้

๓) พัฒนากระบวนการฝึกอบรมวิทยากรต้นแบบธรรมะโอดีโดยพุทธสันติวิธี 
๔) พัฒนาชุดฝึกการอบรมวิทยากรต้นแบบธรรมะโอดีโดยพุทธสันติวิธี 
๕) หลักสูตรการพัฒนาวิทยากรต้นแบบธรรมะโอดีโดยพุทธสันติวิธี 
๖) เน้นใช้เครื่องมือด้านพุทธสันติวิธีและรูปแบบฝึกอบรมแบบธรรมะโอดีพัฒนาองค์กร  
๗) คู่มือการพัฒนาวิทยากรต้นแบบและคู่มือการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี 
๘) น ารูปแบบใช้ทดลองเพ่ือพัฒนาวิทยากรต้นแบบธรรมะโอดีโดยพุทธสันติวิธี  
๙) วิทยากรต้นแบบต้องฝึกภาคสนามผ่านประสบการณ์ตรงและทดลองจากพ้ืนที่จริง 
๑๐) ประเมินผลการทดลองด้วยค่าสถิติเพ่ือให้มีความเป็นวิทยาศาสตร์น่าเชื่อถือมากขึ้น 

 

๕.๔ พัฒนารูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี 
 

ในบทที่ ๕ ผู้วิจัยได้สังเคราะห์บูรณาการรูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ ตาม
แนวทางศาสตร์สมัยใหม่ ตามแนวทางพระพุทธศาสนาเถรวาท ตามแนวทางพุทธสันติวิธี สรุปเป็น
พุทธบูรณาการรูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ จากนั้นผู้วิจัยสังเคราะห์จากการสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญและองค์กรเกี่ยวข้องการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ ถือว่าเป็นการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ 
(R1) อย่างครบถ้วน จากนั้นผู้วิจัยร่างรูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบตามวิธีการวิจัย (D1) แล้วน า
ร่างรูปแบบไปทดลองก่อนทดลองใช้รูปแบบจริงถึง ๓ ครั้ง จากกลุ่มตัวอย่างเป็นพระสงฆ์นักเผยแผ่ 
เพ่ือการทดลองรูปแบบ จากนั้นผู้วิจัยน ารูปแบบมาโฟกัสเพ่ือตรวจสอบและรับรองรูปแบบการพัฒนา
วิทยากรต้นแบบจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญจ านวน ๑๖ ท่าน ผู้วิจัยจึงสังเคราะห์การโฟกัส
รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบเพ่ือน าไปปรับปรุงและสร้างรูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ
สันติภาพโดยพุทธสันติวิธีให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญและกรรมการ
ควบคุมดุษฏีนิพนธ์ เพ่ือจะน ารูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธีไปใช้
ทดลองจริง  ณ สวนธรรมศรีปทุม  อ าเภอสามโคก  จังหวัดปทุมธานี  ซึ่งเป็นการฝึกอบรมภาคทฤษฏี
และการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ ระยะเวลา ๔ วัน และฝึกภาคสนามจริง ณ ภูธาราฟ้า รีสอร์ท  อ าเภอวัง
น้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา ระยะเวลา ๓ วัน  ผู้วิจัยจึงพัฒนารูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ
สันติภาพ ประกอบด้วย ดังนี้     

๕.๔.๑ กระบวนการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพ  
๕.๔.๒ บูรณาการรูปแบบการพัฒนาพระวิทยากรต้นแบบสันติภาพ 
๕.๔.๓ กระบวนการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี 
๕.๔.๔ กระบวนการฝึกอบรมพระวิทยากรต้นแบบสันติภาพ  
๕.๔.๕ แผนกิจกรรมพัฒนาพระวิทยากรต้นแบบสันติภาพ 



 

๕๕๐ 

 

๕.๔.๖ สรุปรูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพ 
 

๕.๔.๑ กระบวนการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพ 
 

กระบวนการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพ ได้เริ่มจากสังเคราะห์เกณฑ์ของการ
คัดเลือกพระสงฆ์จากทั่วประเทศไทยเพ่ือเข้ารับการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพ โดยสังเคราะห์
เกณฑ์ของการคัดเลือกเพ่ือต้องการได้กลุ่มตัวอย่างที่ดีที่สุดในการทดลองรูปแบบการพัฒนาวิทยากร
ต้นแบบธรรมะโอดีโดยพุทธสันติวิธี เพราะมองว่ากลุ่มตัวอย่างต้องเป็นพระสงฆ์ที่มีอุดมการณ์ในการ
เผยแผ่มีศรัทธาในกระบวนการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดีและมีศรัทธาในกระบวนการของพุทธสันติวิธี 
จึงมีเกณฑ์การรับสมัครพระสงฆ์จากท่ัวประเทศ มีข้ันตอน ดังนี้  

๑) “การประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัคร”  พระสงฆ์ผู้มีอุดมการณ์ในการเผยแผ่ มีจิต
ปรารถนาอย่างแรงกล้าในการพัฒนาตน มีความกระหายในการเรียนรู้ มีฉันทะความมุ่งมั่นอยากจะ
เรียนรู้  อยากเติบโตในการเป็นวิทยากรต้นแบบ และต้องการเกื้อกูลสังคมให้เกิดสันติสุข โดยมีการ
ประชาสัมพันธ์ถึงกลุ่มเป้าหมายผ่านสื่อต่างๆ เช่น กลุ่มไลน์  เฟชบุ๊ค หนังสือบ้านเมืองออนไลน์ 
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ออนไลน์ เป็นการน าสื่อสังคมออนไลน์มาช่วยประชาสัมพันธ์เพ่ือให้เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง ท าให้ได้รับความสนใจอย่างมากจากพระสงฆ์ทั่วประเทศ เช่น พระธรรม
ทายาท พระธรรมวิทยากร พระธรรมทูต พระสงฆ์นักเผยแผ่ พระสงฆ์ที่ท างานด้านการฝึกอบรม จาก
ทั่วประเทศ  โดยมีการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑-๒๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ จ านวน ๒๐ วัน เพ่ือ
เป็นการเปิดโอกาสให้พระสงฆ์ท่ีสนใจสมัครและปฏิบัติตามเงื่อนไขของหลักสูตรการฝึกอบรม    

๒) “ขั้นตอนการสมัครผ่านกลุ่มไลน์”  เมื่อพระสงฆ์มีความสนใจจึงเปิดโอกาสให้มีการ
สแกนคิวอาร์โคดเข้ามาในกลุ่มไลน์ชื่อว่า “สมัครพระวิทยากรต้นแบบสันติภาพ” เพ่ือรับข่าวสารและ
การชี้แจงเงื่อนไขในการรับสมัครวิทยากรต้นแบบสันติภาพ โดยพระสงฆ์ที่เข้ามาในกลุ่มไลน์เบื้องต้น
เป็นผู้มีความสนใจในการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพ ถือว่าเป็นการคัดกรองในระดับเบื้องต้น 
โดยมีสมาชิกในกลุ่มไลน์จ านวน ๑๕๐ รูป ถือว่าได้รับความสนใจเป็นจ านวนมาก ซึ่งไม่ได้มีเฉพาะ
พระสงฆ์เท่านั้นที่สนใจ แต่มีบุคคลทั่วไปเข้ามาสอบถามรายละเอียดการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ
สันติภาพ เพราะหลักสูตรมีความน่าสนใจและอยากจะพัฒนาตนเองในด้านวิทยากรสันติภาพ ผู้วิจัยจึง
แนะน าให้มาร่วมเป็นจิตอาสาพัฒนาวิทยากรต้นแบบและตั้งกลุ่มไลน์ส าหรับบุคคลที่มีความสนใจใน
การพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพ ซึ่งในรุ่นต่อไปจะมีการพัฒนาวิทยากรส าหรับบุคคลทั่วไป แสดง
ให้เห็นว่ายังมีบุคคลยังต้องการเรียนรู้วิทยากรต้นแบบสันติภาพ ส าหรับการรับสมัครพระสงฆ์ปิดการ
รับสมัครวันที่ ๒๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๒๑.๐๐ น.  

๓) “กรอกใบสมัครด้านคุณสมบัติผ่าน Google Form” จากนั้นพระสงฆ์กรอกใบ
สมัครด้านคุณสมบัติการเป็นวิทยากรต้นแบบสันติภาพผ่านGoogle Form ให้ครบถ้วน โดยเป็น



 

๕๕๑ 

 

คุณสมบัติเบื้องต้น เช่น หมายเลขบัตรประชาชน ชื่อ ฉายา นามสกุล ที่อยู่สังกัด อายุ พรรษา 
การศึกษาทางโลกทางธรรม ไอดีไลน์ เฟชบุ๊ค ความรู้ความเข้าใจทักษะด้านวิทยากร ด้ านธรรมะโอดี 
ด้านพุทธสันติวิธี ด้านภาษาอังกฤษ ด้านคอมพิวเตอร์ ด้านวิปัสสนากรรมฐาน และความคาดหวังต่อ
การเข้าโครงการ จะเป็นฐานข้อมูลเบื้องต้นเพ่ือการพิจารณาของกรรมการในการคัดเลือกวิทยากร
ต้นแบบสันติภาพ รวมถึงเป็นความมุ่งม่ันในการเรียนรู้วิธีการสมัครผ่านสื่อเทคโนโลยี ซึ่งสอดคล้องกับ
ยุคดิจิตอลในสังคมปัจจุบัน น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา   

๔) “เขียนบทความ เรียงความ หรือตอบค าถาม”  เกณฑ์การรับสมัครที่ส าคัญเป็น
การให้ผู้สมัครเขียนบทความ เรียงความ หรือ ตอบค าถามตามทัศนคติมุมมองของผู้สมัครเอง เพ่ือวัด
ความรู้ความเข้าใจ ทักษะ ทัศนคติของพระสงฆ์ผู้สมัคร ซึ่งเป็นค าถามปลายเปิดมี  ๒  ประเด็นค าถาม 
คือ ๑)อะไรเป็นแรงบันดาลใจในการเข้าร่วมโครงการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพ ๒)ในฐานะท่าน
จะพัฒนาเป็นวิทยากรสันติภาพจะช่วยเกื้อกูลสังคมให้เกิดสันติสุขได้อย่างไร  โดยมีกติกาในการเขียน
อย่างน้อย ๑ หน้ากระดาษต่อข้อ แล้วส่งผ่านทางอีเมล์เพื่อรวบรวมให้คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณา 
การเขียนผู้วิจัยมองถึงกระบวนการคิดของพระสงฆ์ผู้สมัครว่า มีความกระตือรือร้นอยากจะศึกษา
ค้นคว้า ใฝ่เรียนรู้ในประเด็นค าถาม ความรับผิดชอบหน้าที่ การยอมรับเงื่อนไขกติกา การเป็นผู้ใจ
กว้าง การวางแผนจัดความคิดให้เป็นระบบ ถือว่าเป็นการคัดกรองผู้สมัครเป็นอย่างดี ซึ่งบางท่าน
อาจจะไม่เห็นด้วยเพราะมีหลายขั้นตอนในการรับสมัคร แต่ผู้วิจัยมองว่าเป็นการประเมินความรู้ ความ
เข้าใจ ทักษะการสื่อสาร ทัศนคติ มุมมองเป็นอย่างดียิ่ง  รวมถึงการสื่อสารภายในกลุ่มไลน์ถือว่าเป็น
การประเมินผลที่ดีที่สุด เพราะมีการสื่อสารเชิงบวกและการสื่อสารเชิงลบ โดยผู้สมัครไม่รู้ตัวว่าก าลัง
ถูกการประเมินผล  ส าหรับการการเขียนบทความ เรียงความ และตอบค าถาม  จึงมีการปิดรับสมัคร
วันที่ ๒๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๒๑.๐๐ น.  

๕) “คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาผู้สมัคร” ปิดการรับสมัครตามเงื่อนไขที่ก าหนด 
เพ่ือรวบรวมเรียบเรียงเอกสารด้านการเขียนบทความ เรียงความ ตอบค าถามและใบสมัครด้าน
คุณสมบัติผู้สมัคร ให้คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาในด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะการสื่อสาร  
ความรับผิดชอบ  มีความกระหายในการเรียนรู้ การปฏิบัติตามเงื่อนไข ทัศนคติ  มุมมอง และ
คุณสมบัติเบื้องต้น  ซึ่งคัดเลือกพิจารณาในวันที่ ๒๒ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องพุทธเมตตา  
หลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เวลา ๑๖.๐๐-๒๑.๐๐ น. โดยมีการ
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาในการเขียนบทความ เรียงความ ตอบค าถามและคัดเลือก
คุณสมบัติของผู้สมัคร เพ่ือเป็นการคัดเลือกเข้ารับการพัฒนาเป็นวิทยากรต้นแบบสันติภาพอย่างมี
ประสิทธิภาพ คณะกรรมการคัดเลือกประกอบด้วย ดังนี้ 

๑) พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส รศ.ดร.  ผู้อ านวยการหลักสูตรสันติศึกษา มหาจุฬา 
ประธานคณะกรรมการคัดเลือก 



 

๕๕๒ 

 

๒) พระครูภาวนาสารบัณฑิต ดร. ผู้อ านวยการส่วนธรรมนิเทศ มหาจุฬา 
รองประธานคณะกรรมการคัดเลือก รูปที่ ๑ 

๓) พระมหาดวงเด่น  ฐิตญาโณ ดร. อาจารย์ประจ าหลักสูตรสันติศึกษา มหาจุฬา 
รองประธานคณะกรรมการคัดเลือก รูปที่ ๒ 

๔) ดร.ขันทอง  วัฒนะประดิษฐ์  อาจารย์ประจ าหลักสูตรสันติศึกษา มหาจุฬา 
กรรมการคัดเลือก 

๕) ดร.นพ.บรรพต  ต้นธีรวงศ์  อาจารย์ประจ าหลักสูตรสันติศึกษา มหาจุฬา 
กรรมการคัดเลือก 

๖) ดร.พูนสุข  มาศรังสรรค ์ อาจารย์ประจ าหลักสูตรสันติศึกษา มหาจุฬา 
กรรมการคัดเลือก 

๗) ดร.อ านาจ  บัวศิริ   อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย 
กรรมการคัดเลือกภายนอก 

๘) ผศ.ดร.อุทัย   สติมั่น   อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
กรรมการคัดเลือกภายนอก 

๙) พระปราโมทย์  วาทโกวิโท  เลขานุการ 
กรรมการคัดเลือก 
 

๖) “การสื่อสารทางเฟชบุ๊คและสื่อสารทางไลน์”  คณะกรรมการมีการประเมินผลจาก
การสื่อสารทางเฟชบุ๊คว่าผู้สมัครมีการช่องทางสื่อสารทางสังคมออนไลน์เป็นอย่างไร เพราะวิทยากร
ต้นแบบสันติภาพจะต้องเป็นต้นแบบของการสื่อสารให้เกิดสันติภาพในทุกมิติ โดยไม่เป็นต้นเหตุเพ่ือ
สร้างความขัดแย้งใดๆ แต่จะเป็นบุคคลแห่งสันติภาพจากการสื่อสารทางเฟชบุ๊ค หรือน าเฟชบุ๊คมาเป็น
เครื่องมื่อในการสื่อสารค าสอนทางพระพุทธศาสนาให้เกิดสันติสุข และการสื่อสารทางกลุ่มไลน์ 
“สมัครวิทยากรต้นแบบสันติภาพ” โดยเปิดโอกาสให้ผู้สมัครแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบ่งปันประสบการณ์
ในการท างานด้านสันติภาพ จะเห็นมิติของการสื่อสารส าหรับผู้สมัครถือว่าเป็นการประเมินผลที่ดีมาก 
รวมทั้งเป็นการฝึกความอดทนในความคิดมุมมองที่มีความแตกต่างกัน  ฝึกการฟังด้วยหัวใจ  ฝึกความ
มีใจกว้าง  ฝึกการยอมรับในความคิดเห็น  ฝึกการมองแบบวิภัชชวาทมองแบบแยกแยะ ฝึกการสื่อสาร
เชิงสันติภาพ ฝึกการร่วมกันกับบุคคลอ่ืน ฝึกการให้เกียรติและเคารพในกลุ่ม  ฝึกโยนิโสมนสิการเป็น
การพิจารณาแบบมีสติและฝึกการตอบที่มีความนุ่มนวลมากกว่าการใช้อารมณ์ในการสื่อสาร 
คณะกรรมการให้ความส าคัญมากในมิติของการสื่อสารเพ่ือสันติภาพ 

๗) “สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์” คณะกรรมการมีการประเมินผลด้วยการสัมภาษณ์ทาง
โทรศัพท์ เพราะการเดินทางมาสัมภาษณ์ด้วยตนเองต้องใช้เวลานาน เสียค่าเดินทาง เพราะผู้สมัครมา
จากทั่วประเทศ โดยกรอกใบสมัครผ่าน Google Form มาจ านวน ๑๓๓ รูป จึงมีความจ าเป็นต้อง



 

๕๕๓ 

 

สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์เพ่ือการประเมินผลด้านทัศนคติ ทักษะในการตอบค าถาม ทักษะการสื่อสาร 
ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการฟังด้วยด้วยใจ ความเข้าใจในพุทธสันติวิธี การมองพหุวัฒนธรรม 
และเป็นการยืนยันการเข้าร่วมฝึกอบรมภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ภาคสนามประสบการณ์สามารถเข้า
ร่วมได้ มีเงื่อนไขใดในการเข้าร่วมการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพ  ผู้วิจัยมองว่าเกณฑ์การ
คัดเลือกผู้สมัครจะท าให้ได้พระสงฆ์ที่เป็นต้นแบบเพ่ือพัฒนาเป็นวิทยากรต้นแบบสันติภาพ โดยมีการ
สัมภาษณ์ระหว่างวันที่ ๒๕-๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ ใช้เวลาในการสัมภาษณ์ ๖ วัน เพ่ือ
ประเมินผลด้านสัมมาทิฐิมุมมอง กระบวนการสื่อสารในมุมมองการเป็นวิทยากรต้นแบบสันติภาพ 
ประเด็นค าถามประกอบด้วย ๑) ท่านมีประสบการณ์เกี่ยวกับการเป็นพระวิทยากรในการพัฒนา
องค์กรฝึกอบรมผู้ใหญ่หรือไม่ อย่างไร  ๒) อะไรเป็นจุดแข็งที่สุดของการเป็นพระวิทยากรของท่าน  
๓) ถ้ามีโอกาสไปบรรยายกับบุคลากรในองค์กรที่มีผู้ฟังนับถือศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม ท่านจะมี
วิธีการบรรยายอย่างไร ๔) ท่านได้ตดิตามผลงานของธรรมะโอดีหรือไม่ ท่านมองว่ารูปแบบของธรรมะ
โอดีมีความแตกต่างจากรูปแบบธรรมะอ่ืนๆอย่างไร  ๕) เพราะเหตุใดท่านจึงอยากเข้าร่วมรับการ
พัฒนาการเป็นวิทยากรต้นแบบสันติภาพ ๖) นักสันติภาพที่เป็นแรงบันดาลใจของท่านคือใคร เพราะ
เหตุใด โดยมีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ท่านละ ๑๕-๒๐ นาที  จากนั้นคณะกรรมการน ามาพิจารณา
คัดเลือกเพ่ือประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสมัครเข้ารับการพัฒนาเป็นวิทยากรต้นแบบสันติภาพ  

๘) “ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก” น าผลการประเมินของคณะกรรมการมา
สังเคราะห์เพ่ือจัดล าดับคะแนนการประเมินผลของผู้สมัคร โดยคัดเลือกพระสงฆ์จ านวน ๔๑ รูป เพ่ือ
พัฒนาเป็นวิทยากรต้นแบบสันติภาพ เข้าฝึกอบรม ณ สวนธรรมศรีปทุม อ าเภอสามโคก จังหวัด
ปทุมธานี ซึ่งเป็นสถานที่อันประกอบด้วยสัปปายะเหมาะแก่การพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพ ใน
ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑  ระยะเวลา ๔ วัน  จึงมีการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ
คัดเลือกในวันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ผ่านทางเฟชบุ๊คและกลุ่มไลน์เพ่ือเตรียมตัวในการ
ฝึกอบรม คณะกรรรมการจึงคัดเลือกจากพระสงฆ์ผู้สมัครมาจ านวน ๑๓๓ รูป โดยมีเกณฑ์การ
คัดเลือกด้านคุณสมบัติของผู้สมัคร ด้านการเขียนตอบค าถามปลายเปิด  ด้านการสื่อสารทางสื่อสังคม
ออนไลน์  ด้านการสัมภาษณ์ทัศนคติเกี่ยวกับการเป็นวิทยากรต้นแบบ ด้านการเป็นวิทยากรธรรมะโอ
ดี และด้านวิทยากรพุทธสันติวิธี เมื่อคณะกรรมการพิจารณาแล้ว สามารถแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ เป็น
ระดับการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัคร  ดังนี้ 

ตารางท่ี  ๕.๒๑  แสดงผลการคัดเลือกการเข้ารับการอบรม 
ที ่ ระดับ เกรด จ านวนรูป หมายเหตุ 
๑ ดีมาก A ๔๑ ผ่านการคัดเลือก 
๒ ดี B ๒๐ ส ารองเพ่ือการคัดเลือก 
๓ ปานกลาง C ๗๒ ส ารองเพ่ือการคัดเลือก 
๔   ๑๓๓  



 

๕๕๔ 

 

สรุปว่า กระบวนการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพ มีเกณฑ์การคัดเลือกพระสงฆ์เข้า
รับพัฒนาพระวิทยากรต้นแบบสันติภาพ เพ่ือการคัดกรองพระสงฆ์เข้าสู่การพัฒนาอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด จึงสรุปขั้นตอนเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมัครวิทยากรต้นแบบสันติภาพ  ๙ ขั้นตอน 
ดังนี้   

๑) การประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัคร 
๒) ขั้นตอนการสมัครผ่านกลุ่มไลน์ 

๓) กรอกใบสมัครด้านคุณสมบัติผ่าน Google Form  

๔) เขียนบทความ เรียงความ หรือตอบค าถาม  

๕) คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาผู้สมัคร 

๖) การสื่อสารทางเฟชบุ๊คและสื่อสารทางไลน์ 

๗) สัมภาษณ์ทางโทรศัพท ์

๘) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม 

๙) เข้ารับการพัฒนาเป็นพระวิทยากรต้นแบบสันติภาพ 
 

     
ประกาศ 

รายช่ือพระสงฆ์ผ่านการคัดเลือกเพื่อพัฒนาเป็นพระวิทยากรต้นแบบสันติภาพ 
หลักสูตร “พระวิทยากรต้นแบบสันติภาพ” 

ตามแนวทางรูปแบบของ K-U-M-S-A-N MODEL 
บทบาทพระสงฆ์กับการเกื้อกูลสังคมเพื่อการเผยแผ่ธรรมะสู่องค์กรและสังคมเกิดสันติสุข 

โดยยึดหลักการอุดมการณ์วิธีการเผยแผ่ตามแนวทางการสอนของพระพุทธเจ้า 
จัดโดย  ธรรมะโอดีร่วมกับมูลนิธิพระพุทธศาสนาเพ่ือสันติภาพ 

หลักสูตรสันติศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  และมูลนิธิต่อต้านการทุจริต 
ระหว่างวันที่  ๒๘ – ๓๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ 

ฝึกอบรม   ณ   สวนธรรมศรีปทุม   อ าเภอสามโคก  จังหวัดปทุมธานี 

ตารางท่ี  ๕.๒๒  แสดงรายชื่อผลการคัดเลือกการเข้ารับการอบรม 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ ฉายา นามสกุล จังหวัด 
๑ พระมหา อุทัย พลเทโว พลเทพ นครราชสีมา 
๒ พระครู สุนทรธรรมนิเทศก์ ฐิติคุโณ ทองไฝ สตูล 



 

๕๕๕ 

 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ ฉายา นามสกุล จังหวัด 
๓ พระ ปรเมศทร์ โชติธมฺโม แสงทอง แพร่ 
๔ พระ อนุรักษ์ อนุรกฺขิโต รัฐธรรม นครศรีธรรมราช 
๕ พระ สิริโชต ิ สิริปญฺโญ บุญปก ร้อยเอ็ด 
๖ พระ ภัทรชัย โชติโก ระวังวงค์ นครศรีธรรมราช 
๗ พระ ชญานันท์ กิตติปญฺโญ แสงสว่าง เชียงใหม่ 
๘ พระ กอบชัย เขมานนฺโท แซ่อ้ึง นครราชสีมา 
๙ พระ สมพงษ์   ชินว โส วิสัย ศรีสะเกษ 
๑๐ พระ ธเนศ ฐานิโย ทองอ้ม สุรินทร์ 
๑๑ พระมหา ไพโรจน์ กนโก นวลส าล ี นครราชสีมา 
๑๒ พระมหา ดวงเด่น  ฐิตญาโณ ดร. ตุนิน กรุงเทพมหานคร 
๑๓ พระ ชยุต อธิปญฺโญ บัวนารถ ฉะเชิงเทรา 
๑๔ พระมหา ประกาศิต สิริเมโธ ฐิติปสิทธิกร นครปฐม 
๑๕ พระอธิการ สีห์สุราช วิสุทธสีโล ศรีสิทธิศาสตร์ หนองบัวล าภู 
๑๖ พระอธิการ คมจิต  ฐานวุฑโฒ แสงไสย ร้อยเอ็ด 
๑๗ พระมหา สุชาติ อนาลโย ใหมอ่อน ปัตตานี 
๑๘ พระ พัทยา ภูริปญฺโญ บาลี สมุทรปราการ 
๑๙ พระมหา ประยุทธ์ ปยุตฺโต ยาวิชัย พิจิตร 
๒๐ พระสมุห์ สมบัตร เทวธมฺโม วงษ์แก้ว สระแก้ว 
๒๑ พระครูวินัยธร วุฒิชัย ชยวุฑฺโฒ เพ็ชรทองมา พังงา 
๒๒ พระสมุห์ วัลลภ วลฺลโภ เจสระ นนทบุรี 
๒๓ พระมหา ณัฐภัทร์ กิตฺติเมธี คุ้มเสถียร กรุงเทพมหานคร 
๒๔ พระมหา ปฏิภาน ฐานยุตโต กันไชยชาติ สุรินทร์ 
๒๕ พระ จิโรจ ญาณวีโร ยันต์วิเศษ กรุงเทพมหานคร 
๒๖ พระ นัจกร  ฉนทฺธมฺโม ดิสระ นครศรีธรรมราช 
๒๗ พระ ไพรวัน อรินฺทโม ทองขาว ชัยภูมิ 
๒๘ พระ อธิภัทร อธิจิตฺโต มีศิลป์ ปราจีนบุรี 
๒๙ พระ ปราโมทย ์ เตชกุโล อนันต์ฤทธิ์กุล เพชรบูรณ์ 
๓๐ พระ สมชาย  ชวนปญฺโญ ชวลิตเนตร กรุงเทพมหานคร 
๓๑ พระ กรทิพย์ อกิญฺจโน พอยัน นครราชสีมา 



 

๕๕๖ 

 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ ฉายา นามสกุล จังหวัด 
๓๒ พระปลัด จิรวัฒน ์ จิรวฑฺฒโน แจ้งเศษ ขอนแก่น 
๓๓ พระ สุขสันติ ขนฺติธมฺโม ชนกคุณ อุบลราชธานี 
๓๔ พระ ปริพัฒน์ ฐานธม ฺโม เชื้อแพทย์ ปราจีนบุรี 
๓๕ พระ วรรธคม กตธมฺโม อินค าปัน เชียงราย 
๓๖ พระ ปรีชา อคคฺจาโร ประพาสถาพร ชลบุร ี
๓๗ พระ ธงชัย สุนฺทราจาโร ธนวัฒนกุล นครราชสีมา 
๓๘ พระ ธนภัทร อริยธโน เล็กสูงเนิน มหาสารคาม 
๓๙ พระมหา อรัญ กนฺตจารี คงประกอบ นครสวรรค์ 
๔๐ พระ ณัฐพงษ์ รวิว โส เปรื่องปราชญ์ ศรีสะเกษ 
๔๑ พระ ธนพล เขมธโร พุฒพรึก สุรินทร์ 
๔๒ พระครู วรธรรมานุกิจ ธมฺมวโร อภัยโส ลพบุรี  

 

ประกาศ  ณ วันที่  ๑  เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ 

     
 

โครงการพัฒนาพระวิทยากรต้นแบบธรรมะโอดีโดยพุทธสันติวิธี 
หลักสูตร “พระวิทยากรตน้แบบสันติภาพ” 

บทบาทพระสงฆ์กับการเกื้อกูลสังคมเพื่อการเผยแผ่ธรรมะสู่องค์กรและสังคมเกิดสันติสุข 
โดยยึดหลักการอุดมการณ์วิธีการเผยแผ่ตามแนวทางการสอนของพระพุทธเจ้า 

จัดโดย  ธรรมะโอดีร่วมกับมูลนิธิพระพุทธศาสนาเพ่ือสันติภาพ 
หลักสูตรสันติศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  และมูลนิธิต่อต้านการทุจริต 

ระหว่างวันที่  ๒๘ – ๓๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑  จ านวน  ๓๕  ชัว่โมง 
ฝึกอบรม   ณ   สวนธรรมศรีปทุม   อ าเภอสามโคก  จังหวัดปทุมธานี 

๑.หลักการและเหตุผล 
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  โดย

ยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” การมีส่วนร่วมในการพัฒนา และการมุ่งเสริมสร้างกลไกการ
พัฒนาประเทศ ให้มีการพัฒนาเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานโดยยึดพ้ืนที่เป็นหลัก และก าหนดให้
คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา ใช้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  โดยมีเป้าหมาย “การเสริมสร้าง



 

๕๕๗ 

 

และพัฒนาคน”อย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน แผนพัฒนาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ มี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้คนไทยทุกช่วงวัย มีทักษะ ความรู้ความสามารถ และพัฒนาตนเองได้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต  ได้มียุทธศาสตร์ส าคัญที่เป็นปัจจัยสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ คือ 
การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์มีแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญประกอบด้วย การ
ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณภาพ คุณธรรมจริยธรรม  มีวินัย จิตสาธารณะและพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์  การพัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า  
ด้วยการยกระดับคุณภาพการศึกษาการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ซึ่งการพัฒนามนุษย์มีความสัมพันธ์ตาม
แผนแม่บทการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔  โดยมีแนวทางการปฏิรูปกิจการ
พระพุทธศาสนาด้านเผยแผ่ด้วยการก าหนดเป้าหมายจัดท ายุทธศาสตร์การเผยแผ่  มีกองงานพัฒนา
สถาบันเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาให้มีความรู้  ทักษะด้านภาษาเพ่ือการสื่อสาร  การใช้สื่อ  เช่น  นักเผยแผ่ธรรม 
พระธรรมวิทยากร  พระสอนศีลธรรม  พระธรรมทูต  พระธรรมทูตสายต่างประเทศ  พระวิปัสสนา
จารย์  และสร้างเครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพร้อมศาสนสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์  โดย
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้สนับสนุนเชื่อมโยงกับแผนแม่บทการปฏิรูปกิจการ
พระพุทธศาสนาเพ่ือมุ่งการเสริมสร้างและพัฒนาคนให้มีคุณภาพ โดยเฉพาะมุ่งการพัฒนาความรู้
ทักษะนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพมาตรฐาน เสริมสร้างสันติสุขภายในสังคมและ
ประเทศชาติ สามารถสื่อสารธรรมให้เกิดความเข้าใจง่ายสามารถน าไปปฏิบัติได้  เหมาะสมกับคนใน
ยุคสังคมปัจจุบัน  เพราะมนุษย์ในปัจจุบันมีความแตกต่างของคนในแต่ละยุค  ซึ่งมีลักษณะความคิด  
ความสนใจ พฤติกรรมที่แตกต่างกัน  ท าให้การจัดกระบวนการเรียนรู้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้อง
มีการประยุกต์ค าสอนให้เหมาะสม ถ้าผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนายังจัดการเรียนรู้ใช้กระบวนการเรียนรู้
และรูปแบบวิธีการเดิมๆ อาจจะท าให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาไม่ประสบความส าเร็จเพราะโลกมี
ความเปลี่ยนแปลง การเผยแผ่ต้องปรับศาสตร์เข้าหาพระพุทธศาสนา โดยมีพระพุทธศาสนาเป็นตัวตั้ง
น าศาสตร์สมัยใหม่มาสนับสนุนให้การการเผยแผ่ธรรมมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น  

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นที่ยอมรับว่าเป็นงานที่สืบสายตกทอดโดยตรงจาก
พระพุทธเจ้า  ซึ่งเป็นงานที่พระพุทธองค์ทรงสถาปนาขึ้นด้วยพระหัตถ์ และปฏิบัติด้วยพระองค์เอง 
เพียงพรรษาแรกก็ทรงหมุนกงล้อแห่งพระธรรม จัดขบวนทัพขับเคลื่อนหมู่สงฆ์ทั่วชมพูทวีปโดยใช้หลัก
ของพระธรรมทูต งานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เป็นงานที่มีอายุยืนยาว
ที่สุดคือ “การเผยแผ่” โดยเฉพาะการเผยแผ่เชิงรุก (Strategic Propagation) งานเผยแผ่ธรรมเป็น
รูปแบบการพัฒนาคนให้มีคุณภาพสังคมสันติสุข เมื่อกาลเวลาผ่านล่วงเลยไปวิธีการเผยแผ่ก็ต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ปัจจุบัน โดยยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาจะต้องวิเคราะห์จุด
แข็งจุดอ่อนของพระสงฆ์ผู้การเผยแผ่ธรรม ใช้ทฤษฎี ๔ ส.  คือ ๑) สันทัสสนา  (แจ่มแจ้ง) เป็นการ



 

๕๕๘ 

 

สื่อสารให้คนฟังเข้าใจแจ่มแจ้งเหมือนเห็นกับตาตัวเอง  นักเผยแผ่ต้องเข้าใจชัดเจนในเรื่องที่ตนเองจะ
สื่อสารเหมือนกับหงายของที่คว่ า  จุดประทีปในที่มืด  บอกทางแก่คนหลงทาง ๒) สมาทปานา (จูงใจ)  
เป็นการปลุกใจให้อยากรับธรรมไปปฏิบัติ  การเผยแผ่ที่ดีต้องท าให้ผู้ฟังเกิดศรัทธา  จูงใจให้น้อมรับ
เอาไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีผลในทางเปลี่ยนเจตคติหรือพฤติกรรมของคน  ๓) สมุตเตชนา (แกล้ว
กล้า)  เป็นการสร้างแรงบันดาลใจ ผู้เผยแผ่ให้ก าลังใจด้วยการยกตัวอย่างผู้ประสบความส าเร็จมา
ประกอบในการสื่อสารเพ่ือให้เกิดพลัง ๔) สัมปหังสนา (ร่าเริง) เป็นการสร้างอารมณ์ขันให้ผู้ฟังมี
ความสุขสนุกในการฟัง ด้วยการยกนิทานมาประกอบในการเผยแผ่  ผู้ฟังเกิดความปีติในธรรม ซึ่งเข้า
ในลักษณะธรรมะสะอาด  ฉลาดประยุกต์ สนุกมีสาระ  ถือว่าเป็นการวิเคราะห์ผู้เผยแผ่ธรรม แต่ใน
ปัจจุบันการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเราไม่มีรูปแบบการฝึกที่ดี ขาดวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญ จึงมี
ความล้มเหลวในการเผยแผ่ธรรมตามหลัก ๔ ป.คือ ๑) การปรับ พระสงฆ์ผู้เผยแผ่ธรรมขาดการ
ปรับตัวเข้ากับยุคสมัยปัจจุบัน ไม่ปรับวิธีการน าเสนอ ศึกษาเฉพาะทางธรรมขาดการศึกษาศาสตร์
สมัยใหม่เพ่ือบูรณาการ ท าให้ไม่ปรับตัว รู้ไม่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม ความต้องการของ
สังคม จึงเป็นปัญหาของพระเผยแผ่ธรรมในการปรับตัวที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ๒) การประยุกต์  พระสงฆ์
ผู้เผยแผ่ธรรมขาดการประยุกต์หลักธรรม ขาดการประยุกต์วิธีการน าเสนอ  ขาดการประยุกต์ค าสอน
ในการเผยแผ่ธรรม เพ่ือเข้าใจแบบง่ายๆ ท าให้การน าเสนอหลักธรรมะไม่น่าสนใจ  เพราะค าว่า 
ประยุกต์ แปลว่า การปรับใช้ได้จริงแบบลักษณะที่ “โลกก็ไม่ซ้ า ธรรมก็ไม่เสีย” ๓) การเปลี่ยน  
พระสงฆ์ผู้เผยแผ่ธรรมขาดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ยังน าเสนอรูปแบบเก่าๆ พูดไปเรื่อยๆ ไม่สนใจคน
ฟัง ขาดสื่อประกอบการสอน ขาดเทคโนโลยีเชื่อมโยง ขาดกิจกรรมแบบมีส่วนร่วม ไม่มีการประเมิน
คนฟังล่วงหน้า  ไม่ปรับเปลี่ยนวิธีการสอน  บางครั้งตั้งรับเฉพาะที่วัดเท่านั้น  แต่ปัจจุบันนี้ต้องเปลี่ยน
วิธีการ คือ ต้องรุกออกไปสอน ไปเผยแผ่ตามองค์กรต่างๆ  เรียกว่า “ตกปลานอกหมู่บ้าน ประสานสิบ
ทิศ” ตามการเผยแผ่เชิงรุก ๔) การประสาน  พระสงฆ์ผู้เผยแผ่ธรรมขาดการประสานงานเบื้องต้นและ
วิเคราะห์องค์กรและผู้ฟังว่ากลุ่มเป้าหมายมีปัญหาอะไร เขาต้องการอะไร ขาดการวิเคราะห์ผู้ฟัง ขาด
ประสบการณ์ ในสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรมมีความหลากหลายทางศาสนา  พระสงฆ์ผู้เผยแผ่ขาดการ
วิเคราะห์ ใช้ช่วงโอกาสเผยแผ่ธรรมโจมตี กล่าวร้ายต่างศาสนา  ถือว่าผิดหลักการ อุดมการณ์ วิธีการ 
ในการเผยแผ่ธรรมตามโอวาทปาติโมกข์ คือ“การไม่พูดร้ายการไม่ท าร้าย” ตามหลัก ๔ ป. นี้ถือว่าเป็น
จุดอ่อนในการเผยแผ่ธรรมของพระสงฆ์ในปัจจุบัน  ท าให้เกิดการเผยแผ่ธรรมไม่ประสบความส าเร็จ 
ถือว่าเป็นประเด็นปัญหาส าคัญการเผยแผ่ธรรมในปัจจุบันของพระสงฆ์ ถ้าไม่มีการพัฒนาพระสงฆ์ผู้
เผยแผ่ธรรมอันเป็นต้นแบบของการขัดเกลาจิตใจคนในสังคมจะน าไปสู่คุณภาพชีวิต คุณภาพสังคม 
และคุณภาพของพระพุทธศาสนาในทางด้านลบ เกิดความขัดแย้งเมื่อพระสงฆ์ผู้เผยแผ่ธรรมลืม
หลักการ อุดมการณ์วิธีการ  



 

๕๕๙ 

 

ด้วยเหตุนี้จึงสร้างรูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบธรรมะโอดีโดยพุทธสันติวิธี  เพ่ือ
สร้างวิทยากรต้นแบบที่สามารถประยุกต์เนื้อหาด้านหลักธรรมและศาสตร์สมัยใหม่โดยวิทยากร
ต้นแบบมีเครื่องมือในการเผยแผ่ธรรมด้วยการใช้กระบวนการของพุทธสันติวิธี น าไปสู่สันติสุขภายใน
สังคมแห่งพหุวัฒนธรรม  เพราะวิทยากรต้นแบบธรรมะโอดีเป็น วิทยากรแบบ Knowledge 
Facilitator เป็นวิทยากรกระบวนการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเป็นนวัตกรรมการ
เรียนรู้ วิทยากรกระบวนการจึงเป็นผู้ท าหน้าที่เป็นคนกลางมีหน้าที่เอ้ืออ านวยให้เกิดการรวมตัว การ
ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และร่วมด าเนินกิจกรรมที่มีรูปแบบ ขั้นตอน ของกลุ่มคนเพ่ือการพัฒนาบุคลากร
ในองค์กรให้สันติสุข   รูปแบบธรรมะโอดีถือว่าเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในรูปแบบหนึ่งที่ใช้
กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ด้วยการมุ่งเสริมสร้างองค์กรสันติสุข ได้รับความสนใจจากองค์กร
ต่างๆ เป็นจ านวนมาก  แต่สภาพปัญหาคือ ขาดวิทยากรที่จะไปท าหน้าที่ในการเผยแผ่ธรรมในรูปแบบ
ธรรมะโอดี ซึ่งวิทยากรที่จะไปหน้าที่ต้องมีองค์ความรู้ ทักษะการจัดกิจกรรม ทัศนคติการเผยแผ่ธรรม 
และสามารถท างานเป็นทีมแบบเครือข่ายกัลยาณมิตร โดยมีอัตลักษณ์ที่ชัดเจน คือ “วิทยากรผู้
เสริมสร้างองค์กรและสังคมสันติสุข” ท าให้ขาดพระวิทยากรที่มีสมรรถภาพ  คุณภาพ  มนุษยภาพ 
สุขภาพ ขาดวิทยากรต้นแบบที่เข้าใจหลักการ  อุดมการณ์  วิธีการ ตามหลักโอวาทปาติโมกข์ในการ
เผยแผ่ธรรม  ขาดวิทยากรต้นแบบที่ใช้เครื่องมือพุทธสันติวิธี สามารถสื่อสารธรรมเพ่ือเกิดสันติสุข
ภายในองค์กรและสังคม  ขาดการสร้างเครือข่ายวิทยากรอย่างกัลยาณมิตรที่อุทิศตนท างานเพ่ือ
ประกาศพระพุทธศาสนา  จึงมีความประสงค์เพ่ือมุ่งจะพัฒนาวิทยากรต้นแบบธรรมะโอดีโดยพุทธ
สันติวิธี ภายใต้ค าว่า “การพัฒนาพระวิทยากรต้นแบบสันติภาพ” 

ดังนั้น ในฐานะนิสิตปริญญาเอก สาขาสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย และพระวิทยากรกระบวนการธรรมะโอดี ซึ่งท างานด้านการเผยแผ่ธรรมะสู่องค์กรด้าน
ความสุขมากกว่า ๑๐ ปี มีงานวิจัยระดับปริญญาโทรองรับรูปแบบการฝึกแบบธรรมะโอดีเพ่ือ
เสริมสร้างองค์กรสันติสุข ตามแนวทางพระพุทธศาสนาคือ“พัฒนากาย พัฒนาพฤติกรรม พัฒนาจิตใจ 
และพัฒนาปัญญา จึงจัดท า “โครงการพัฒนาวิทยากรต้นแบบธรรมะโอดีด้านโดยพุทธสันติวิธี” 
หลักสูตร“พระวิทยากรต้นแบบสันติภาพ” เป็นการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์กับการเกื้อกูลสังคมเพ่ือ
การเผยแผ่ธรรมะสู่องค์กรและสังคมเกิดสันติสุข โดยยึดหลักการอุดมการณ์วิธีการเผยแผ่ตามแนว
ทางการสอนของพระพุทธเจ้า ท่ามกลางความแตกต่างกันทางพหุวัฒนธรรม สามารถสื่อสารธรรมเพ่ือ
องค์กรและสังคมเกิดสันติสุขต่อไป  
 

๒.วัตถุประสงค์ 
๑) เพ่ือสร้างพระวิทยากรมีความรู้หลักการอุดมการณ์วิธีการเผยแผ่ธรรม  
๒) เพ่ือสร้างพระวิทยากรมีความเข้าใจในความเป็นพหุวัฒนธรรม  
๓) เพ่ือสร้างพระวิทยากรเกิดทักษะการสื่อสารธรรมให้เกดิสันติสุขในองค์กรและสังคม  



 

๕๖๐ 

 

๔) เพ่ือสร้างพระวิทยากรด้านสันติภาพ มีทักษะในการใช้เครื่องมือพุทธสันติวิธีเผยแผ่ธรรมะ  
๕) เพ่ือสร้างพระวิทยากรต้นแบบสันติภาพ สามารถออกแบบกิจกรรมพัฒนาองค์กร   
๖) เพ่ือสร้างพระวิทยากรต้นแบบเกิดสันติภายใน มีทัศนคติที่ดีต่อการเป็นพระวิทยากร 

 

๓.กลุ่มเป้าหมายและการคัดเลือกพระวิทยากร 
๑) เป็นพระสงฆ์นักเผยแผ่เข้ารับการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพ จ านวน  ๔๑  รูป  
๒) มีระดับการศึกษานักธรรมชั้นเอกและการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียมเท่า   
๓) มีพรรษาจ านวน ๕ พรรษาขึ้นไป  หรือ พิจารณาจากความมุ่งมั่นหรือการสัมภาษณ ์    
๔) มีศรัทธามีอุดมการณ์อุทิศตนในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  
๕) มีทักษะ ประสบการณ์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
๖) มีการปฏิบัติตามพระธรรมวินัย ยึดหลักการอุดมการณ์วิธีการในการเผยแผ่ 
๗) ผ่านตามคุณสมบัติของการคัดเลือกวิทยากรต้นแบบสันติภาพ 
๘) ผ่านการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการคัดเลือกวิทยากรต้นแบบ 
๙) ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรตามเฉพาะกรณี  
 

๔.สถานที่และระยะเวลาพัฒนาพระวิทยากรต้นแบบ 
ใช้สถานที่ฝึกอบรม ณ สวนธรรมศรีปทุม อ าเภอสามโคก  จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 

๒๘-๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ระยะเวลา ๔ วัน โดยการรับสมัครพระสงฆท์ี่มีอุดมการณ์กระหายเรียนรู้
มีฉันทะในการเป็นวิทยากรเพ่ือเข้าร่วมรับการฝึกอบรมจ านวน ๔๒ รูป “เป็นการพัฒนาวิทยากร
ต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี ภาควิชาการและภาคฝึกปฏิบัติการ”ถือว่าเป็นการทดลองรูปแบบ
การพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี มีการประเมินผลก่อนและหลังการฝึกอบรมเพ่ือ
ปรับปรุงแก้ไขรูปแบบ  

ใช้สถานที่ฝึกภาคสนาม ณ ภูธาราฟ้ารีสอร์ท อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา 
และเพลาเพลิน บูติก รีสอร์ท แอดแรนเจอร์ จังหวัดบุรีรัมย์  เป็นการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดีของ
บุคลากรโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว  จ านวน ๕ รุ่น ในระหว่างวันที่ ๕ พฤศจิกายน ถึง ๔ 
ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ด้วยการให้วิทยากรที่ผ่านการฝึกอบรมภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติลงพ้ืนที่จริง 
เพ่ือฝึกภาคสนาม ประกอบด้วย “ถอดบทเรียนจากวิทยากรต้นแบบ ฝึกการท างานร่วมกันในการเป็น
วิทยากร ทดลองการเป็นวิทยากรต้นแบบกับกลุ่มเป้าหมาย ประเมินตนเองในการเป็นวิทยากร
ต้นแบบ”โดยคัดเลือกพระวิทยากรระดับผ่านเกณฑ์ พัฒนาวิทยากรต้นแบบภาคปฏิบัติและฝึก
ประสบการณ์ มีการประเมินผลผ่านการสังเกตการณ์ในการกระหายการเรียนรู้ และKUSA เพ่ือเป็น
วิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี  
 

 



 

๕๖๑ 

 

๕.หลักสูตรการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ 
ใช้หลักสูตร “พระวิทยากรต้นแบบด้านสันติภาพ” ตามโครงการพัฒนาวิทยากร

ต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี บทบาทพระสงฆ์กับการน าพุทธสันติวิธีเพ่ือการเผยแผ่ธรรมพัฒนา
องค์กรและเสริมสร้างสันติสุข  โดยยึดหลักโอวาทปาติโมกข์ตามแนวทางการสอนของพระพุทธเจ้ า  
โดยหลักสูตรผ่านการทดลองใช้และรับรองจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ เชี่ยวชาญ โดยหลักสูตร
ประกอบด้วย “ภาควิชาการ  ภาคปฏิบัติการ  ภาคสนามประสบการณ์” 

 

๖.กิจกรรมการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ 
กิจกรรมการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี ใช้หลักสูตร “พระ

วิทยากรต้นแบบสันติภาพ”  สามารถแบ่งออกเป็น ๕  ด้าน ประกอบด้วย  
๑) ด้านพระวิทยากรต้นแบบ (ตามแนวทางศาสตร์สมัยใหม่และพระพุทธศาสนาเถรวาท) 
๒) ด้านรูปแบบการฝึกอบรมธรรมะโอดี (หลักการ อุดมการณ ์วิธีการการเผยแผ่พระพุทธศาสนา) 
๓) ด้านการพัฒนาองค์กร (การวิเคราะห์องค์กร การวินิจฉัยองค์กร การหาความจ าเป็นขององค์กร) 
๔) ด้านพุทธสันติวิธี  (การจัดการความขัดแย้งโดยพุทธสันติวิธี เครื่องมือจัดการความขัดแย้งสันติวิธี) 
๕) ด้านสร้างสันติภายใน  (วิปัสสนากรรมฐานตามแนวทางสติปัฏฐาน๔) 
 

๗.รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบธรรมะโอดี 
ธรรมะโอดีหรือ Dhamma  for  Organization  Development : Dhamma  OD  

เป็นรูปแบบการเผยแผ่ธรรมด้วยการ “เรียนรู้ธรรมะผ่านกิจกรรม” โดยใช้กระบวนการเผยแผ่ธรรม
ด้วยการประยุกต์พุทธบูรณาการศาสตร์สมัยใหม่  เน้นกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมในการอบรม 
เพ่ือเสริมสร้างองค์กรสันติสุข เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรด้วยธรรมะของพระพุทธเจ้า  ใช้
กระบวนการ “ฉลาดประยุกต์  สนุกมีสาระ”  เป็นการฝึกอบรมที่มีการน าธรรมะเข้าสู่จิตใจของคนใน
รูปแบบสมัยใหม่ โดยใช้สื่อที่ทันสมัย  มีอุปกรณ์ประกอบการอบรม  มีกิจกรรมเพ่ือเชื่อมเข้าหาธรรมะ  
เรียนรู้ธรรมะผ่านกิจกรรม ด้วยกระบวนการ Do คือ ลงมือกิจกรรม  Self เรียนรู้ด้วยตนเอง  Enjoy 
สนุกสนานเพลิดเพลินในขณะที่เรียนรู้ธรรมะ ท าให้เกิดความร่าเริงบันเทิงธรรมเพลิดเพลินใจ  เป็น
การสอนความรู้ผสมผสานกับความสนุกสนาน จึงสามารถน ามาประยุกต์การสอนแบบธรรมะโอดี คือ 
Play and Learn  เพลินธรรม  หมายความว่า เรียนรู้ธรรมะด้วยความเพลิดเพลินธรรมสนุกสนาน  มี
กิจกรรมการมีส่วนร่วมเพ่ือเป็นเครื่องมือที่น าไปสู่การหลักธรรมของพระพุทธเจ้า โดยยึดหลักส าคัญว่า  
“โลกก็ไม่ซ้ า  ธรรมก็ไม่เสีย” ดังนั้น การเผยแผ่ธรรมยุคใหม่ ต้องใช้หลัก ๕ ประการ  คือ ๑. ค านึงถึง
เวลา  ๒. ใช้ภาษาทันสมัย  ๓.ปลุกปลอบใจด้วยสาระ ๔.แทรกธรรมะตามขั้นตอน ๕.ยึดแนวสอนแบบ
พุทธ  กระบวนการของธรรมะโอดีใช้หลักการสื่อสารธรรมะตามหลักพระพุทธศาสนา เรียกว่า ทฤษฎี
สี่ ส. ซึ่งสามารถสรุปให้จ าง่าย คือ  แจ่มแจ้ง จูงใจ  แกล้วกล้า  ร่าเริง  หรือ  ชี้ให้เห็นชัด  ชวนให้



 

๕๖๒ 

 

ปฏิบัติ  เร้าให้กล้า  ปลุกให้ร่าเริง  และใช้หลักการสื่อธรรมะตามวิทยาการศาสตร์สมัยใหม่ของ เบอร์
โล คือ SMCR หมายถึง ผู้ส่งสาร สาร ช่องสาร ผู้รับสาร ท าให้เกิดความสอดคล้องกันตามแนวทาง
พระพุทธศาสนาและแนวทางตะวันตก มีเป้าหมายการสร้างองค์กรสันติสุข 

การพัฒนาวิทยากรต้นแบบธรรมะโอดีโดยพุทธสันติวิธีเพ่ือท างานด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาจึงต้องมวีิชายอดมีจรณะเยี่ยมเปี่ยมกรุณายื่นดวงตาแก่สังคม  วิชายอด  หมายถึงพระ
วิทยากรผู้ เผยแผ่ธรรมต้องศึกษาด้านคันถะธุระและวิปัสสนาธุระอย่างถูกต้องชัดเจน ศึกษา
พระไตรปิฎกและปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน จรณะเยี่ยม หมายถึง   พระวิทยากรผู้เผยแผ่ธรรมต้องมี
ความประพฤติเป็นต้นแบบที่ดีงาม เพราะ “ตัวอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าค าสอน” จรณะหรือจรรยาจึง
น ามาซึ่งความศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง  เปี่ยมกรุณา  หมายถึง มีจิตมุ่งมั่นในการรับใช้เพ่ือนมนุษย์ เพราะ
งานเผยแผ่ธรรมเป็นงานที่ต้องมีความเสียสละ มีความอดทนในการออกไปช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์     
ยื่นดวงตาแก่สังคม หมายถึง การให้ปัญญาที่ถูกต้องแก่สังคม เป็นดวงตาแห่งปัญญาเกิดแสงสว่าง
ภายในจิตใจ  สร้างสัมมาทิฐิให้เกิดขึ้นแก่สังคม และสิ่งที่พระวิทยากรธรรมะโอดีต้องค านึงตลอดเวลา
คือ “อนูปวาโท  อนูปฆาโต  การไม่ว่าร้ายใคร ไม่กระทบกระทั่งใคร” ผู้เผยแผ่ธรรมจะต้องเป็นมิตร
กับทุกฝ่าย  จงเป็นคนปากช้า แต่หูตาไว พูดน้อยท าให้มาก  ดูให้มาก  นิ่งให้มาก  เพราะงานด้านการ
เผยแผ่ธรรมเป็นงานที่ต้องเริ่มต้นที่ “ใจ” ก่อน ใจเป็นใหญ่ ใจเป็นประธาน  ใจเป็นผู้น า และทุ่มเท
เสียสละ ใจรัก ใจประจักษ์แจ้งออกแรง  ใจแสดงให้เห็น ฉะนั้นงานเผยแผ่เป็นงานของพระอรหันต์   
สั่งการโดยผู้บังคับบัญชาสายตรง คือ พระพุทธเจ้า  เราผู้เดินตามรอยพระอรหันต์นั้น ขออาสาเป็น
พุทธทาส คือ ผู้รับใช้พระพุทธเจ้า  งานเผยแผ่นั้นต้องสามารถน าพระธรรมค าสอนเข้าไปกระชับพ้ืนที่
ในหัวใจของคนท้ังหลายอย่างแจ่มแจ้ง  จูงใจ  แกล้วกล้า และร่าเริง  

โดยยึดหลักการสื่อสารธรรมทางตะวันตกของเบอร์โล และลีลาการสอนธรรมของ
พระพุทธเจ้า มีความสอดคล้องกันชัดมากซึ่งประกอบด้วย ผู้ส่งสาร (Sender)  หมายถึง พระวิทยากร
ของธรรมะโอดีจะต้องเป็นผู้ส่ งสารให้ เข้าใจง่าย เกิดความแจ่มแจ้ง เหมือนเปิดไฟในที่มืด             
สาร (Message)  หมายถึงพระวิทยากรของธรรมะโอดีจะต้องเข้าใจสารอย่างชัดเจน สามารถท าให้
สารเข้าใจง่ายเป็นการบูรณาการ เพ่ือให้เกิดการ จูงใจ ท าให้เกิดความศรัทธา ช่องทาง หรือ สื่อ 
(Channel) หมายถึง พระวิทยากรของธรรมะโอดีจะต้องใช้ช่องทางในการน าเสนอสารธรรมะด้วยสื่อ
อุปกรณ์  กิจกรรม  การบรรยาย รูปแบบการน าเสนอที่น่าสนใจ เพ่ือให้ความแกล้วกล้า อยากจะไป
ประพฤติปฏิบัติ  และสุดท้ายผู้รับสาร (Receiver) หมายถึง ผู้รับสาร รับธรรมะจะต้องเกิดความรื่น
เริงบันเทิง มีความสนุกสนาน มีอารมณ์ขัน  เกิดความร่าเริง  เกิดความศรัทธา เกิดปัญญา 
เปลี่ยนแปลงตนเองไปในทางท่ีดี  เรียกว่า “เปลี่ยนชีวิตให้ดีกว่าเดิมด้วยธรรมะโอดี”   

ดังนั้น รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบธรรมะโอดีโดยพุทธสันติวิธี ยึดรูปแบบตาม
การหลักโอวาทปาติโมกข์คือ“หลักการ  อุดมการณ์  และวิธีการในการเผยแผ่ธรรมของพระพุทธเจ้า”   



 

๕๖๓ 

 

กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม จนเกิด  ๕ ส. คือ ๑.สนุก คือสนุกด้วยการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเพ่ือ
น าไปสู่ข้อคิดและธรรมะเพ่ือชีวิต  ๒.สาระ คือมีสาระควบคู่ไปด้วยความสนุกสนาน  ข้อคิดสะกิดใจทุก
ครั้ง  ๓.สงบ คือความสงบเป็นหนทางให้เกิดปัญญา  มองตนเองก่อนค่อยย้อนดูคนอ่ืน ๔.ส านึก คือคิด
ได้ คิดเป็น รู้จักตนเองมากขึ้น กตัญญูต่อองค์กรและผู้บริหาร หัวหน้า พ่อแม่ ๕.สร้างสรรค์คือน าสื่อ
สมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ให้สร้างสรรค์น่าสนใจ อยากเรียนรู้ ไม่น่าเบื่อ และเป็นการเน้นรูปแบบกิจกรรม 
๖  ประการ คือ ๑)ธรรมะนันทนาการ  ประกอบด้วยเกม เพลงและกิจกรรมน าสู่ , ธรรมะ Play and 
Learn เพลินธรรม ๒) ธรรมะจากสื่อ ประกอบด้วยการสอนธรรมะโดยใช้สื่อมัลติมีเดียที่ทันสมัย , 
PowerPoint ๓) ธรรมะสู่จิตส านึก เป็นการพัฒนาสู่จิตส านึกในการน าไปใช้และด าเนินชีวิตตาม
หลักธรรม, ใจประสานใจ ๔) ธรรมะสัมพันธ์ เป็นการเน้นกระบวนการกลุ่มและการท างานเป็นทีมร่วม
คิดร่วมท า ๕) สังคมคุณธรรม เป็นการสร้างเครือข่ายคุณธรรมสู่สังคมเศรษฐกิจพอเพียง ๖) สะท้อน
ธรรม การอภิปราย สัมมนา และการถามตอบ 
๘.ผู้รับผิดชอบโครงการและงบประมาณด าเนินการ  

๑) พระอาจารย์ปราโมทย์  วาทโกวิโท   พระวิทยากรกระบวนการธรรมะโอดี   นิสิตระดับ
ปริญญาเอก  สาขาวิชาสันติศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย     

๒) ด้านงบประมาณด าเนินการขอความสนับสนุนและอุปถัมภ์โครงการจากบุคคลและองค์กร
ต่างๆเ พ่ือจัดเป็นภาคีเครือข่ายในการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ เป็นการส่ง เสริมสนับสนุน
พระพุทธศาสนา   

๓.) งบประมาณประกอบด้วย ค่าสถานที่ฝึกอบรม ค่าที่พักผู้เข้าฝึกอบรม ค่าอาหารผู้เข้า
ฝึกอบรมค่าวัสดุอุปกรณ์การฝึกอบรม ค่าวิทยากรบรรยายพิเศษ ค่าของที่ระลึกวิทยากร ค่าด าเนินการ
ฝึกอบรมและค่าท าหนังสือคู่มือการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ  
 ๔) โครงการฝึกอบรมใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้นจ านวน   ๓๐๐,๐๐๐  บาท  
 

๙.วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและวิทยากรกระบวนการธรรมะโอดี 
๑) พระศรีธรรมภาณี ดร.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร และรักษาการผู้อ านวยการส านักงาน

พระสอนศีลธรรม  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒) พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส รศ.ดร. ผู้อ านวยการหลักสูตรสันติศึกษาและผู้อ านวยการ

วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓) พระครูภาวนาสารบัณฑิต ดร.  ผู้อ านวยการส่วนธรรมนิเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย 
๔) พระอาจารย์ปราโมทย์  วาทโกวิโท   พระวิทยากรกระบวนการธรรมะโอดี   นิสิตระดับ

ปริญญาเอก  สาขาวิชาสันติศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย     
๕) พระมหาสมปอง  ตาลปุตฺโต  พระวิทยากรธรรมะเดลเวอรี่ 



 

๕๖๔ 

 

๖) พระมหาธนเดช  ธมฺมปญฺโญ  พระวิทยากรกลุ่มใต้ร่มพุทธธรรม 
๗ )ศาสตราจารย์ นายแพทย์วันชัย  วัฒนศัพท์   ผู้อ านวยการหลักสูตรพัฒนาผู้น าและ

แก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี  
๘) ดร.จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร วิทยากรกระบวนการFA และการโค้ช  
๙) อาจารย์ ผศ.ดร.อุทัย  สติมั่น   อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

  

๑๐.ผู้ประสานงานโครงการ 
พระอาจารย์ปราโมทย์   วาทโกวิโท  นิสิตระดับปริญญาเอก  สาขาวิชาสันติศึกษา  พระ
วิทยากรกระบวนการธรรมะโอดี  (Dhamma OD Happy Life)   
โทรศัพท์  ๐๙๘-๑๕๙๖๕๔๒ , ๐๙๘-๓๕๖๒๖๕๓  Face book: Pramote OD Pantapat  
E-mail: boss04506@hotmail.com  / www.DhammaOD.com 

๑๑.การวัดผลและการประเมินการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ 
การวัดผลและการประเมินแบ่งออก ๔ ประการ คือ   
๑) การประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรม (การประเมินผลการฝึกอบรมแบบ RLPR)  
๒) การประเมินผลวิทยากร (การประเมินวิทยากรแบบ SMCRE)     
๓) การประเมินโครงการอบรม (การประเมินโครงการแบบ CIPP)  
๔) การติดตามผลหลังการฝึกอบรม (เก็บข้อมูลการติดตามผลหลังจากอบรม ๑-๒ เดือน)  

วิธีการประเมินผลการฝึกอบรมตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ การฝึกอบรมมีการ
ประเมินผลการฝึกอบรม ๓ ช่วง คือ ๑) “การประเมินผลก่อนการฝึกอบรม”  เป็นการประเมินผลเพ่ือ
ส ารวจปัญหาความต้องการของผู้เข้าฝึกอบรม เพ่ือแก้ปัญหาด้วยการฝึกอบรม เป็นการวางแผนการ
อบรม ออกแบบกิจกรรม เพื่อสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการ ๒) “การประเมินผลระหว่างการ
ฝึกอบรม” เป็นการประเมินการอบรมทั้งหมด ได้แก่ หลักสูตร  เนื้อหาวิชา วิทยากร วิธีการถ่าย
ความรู้ สิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ ประกอบด้วย สถานที่ฝึกอบรม ที่พัก  อาหาร ระยะเวลา เครื่องอ านวยความ
สะดวก เพ่ือประเมินปฏิกิริยาตอบกลับจากผู้เข้ารับการอบรมว่าความพอใจเพียงใด เป็นการปรับ
ระหว่างการฝึกอบรม ๓) “การประเมินผลหลังการอบรม” เป็นการประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นการอบรม 
โดยการประเมินครอบคลุมภาพรวมของโครงการ ผลที่เกิดข้ึนจากกการฝึกอบรม  ความเหมาะสมของ
หลักสูตร  รูปแบบกระบวนการในการฝึกอบรม  บรรยากาศในการฝึกอบรม และผลการเรียนรู้ที่ผู้เข้า
รับอบรมบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยให้ผู้เข้ารับการอบรมตอบแบบสอบถาม หรือใช้
แบบสัมภาษณ์ 
 

๑๒.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑) พระวิทยากรมีความรู้หลักการอุดมการณ์วิธีการเผยแผ่ธรรมตามแนวทางพระพุทธเจ้า  

mailto:boss04506@hotmail.com


 

๕๖๕ 

 

๒) พระวิทยากรมีความเข้าใจในความเป็นพหุวัฒนธรรมสามารถอยู่กันได้อย่างสันติสุข  
๓) พระวิทยากรเกิดทักษะการสื่อสารธรรมให้เกิดสันติสุขในองค์กรและสังคม  
๔) พระวิทยากรเข้าใจในด้านสันติภาพ มีทักษะในการใช้เครื่องมือพุทธสันติวิธีเผยแผ่ธรรมะ  
๕) พระวิทยากรสามารถออกแบบกิจกรรมในการพัฒนาองค์กรโดยพุทธสันติวิธี   
๖) พระวิทยากรเกิดสันติภายใน มีสติขันติสันติและทัศนคติที่ดีต่อการเป็นวิทยากรต้นแบบ   

จากการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี ท าให้เกิดประโยชน์และสิ่งที่
คาดหวัง (What expected)  เริ่มต้นจากการได้รูปแบบ หลักสูตร กิจกรรม  ขั้นตอน กระบวนการ  
หลักการ  วิธีการ  อุดมการณ์ในการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี ซึ่งเป็นการสร้าง
พระนักเผยแผ่รุ่นใหม่ หรือ พระวิทยากรต้นแบบในด้านของพระพุทธศาสนาและศาสตร์สมัยใหม่มี
การบูรณาการเพ่ือสื่อสารธรรมในองค์กร เป็นพระวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธีหรือ
วิทยากรสันติภาพ ด้วยการสื่อสารธรรมอย่างมีหลักการ วิธีการ อุดมการณ์ให้เกิดสันติสุขในองค์กร
และสังคมท่ามกลางพหุวัฒนธรรม ได้เห็นพระวิทยากรต้นแบบสันติภาพเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เกิด
สันติสุขในองค์กรสังคมและประเทศ โดยเกิดนวัตกรรม (Innovation) ซึ่ง “นวัตกรรมต้องเป็นเรื่อง
ใหม่  ต้องดีกว่าเดิม  ต้องท าให้เกิดความแตกต่าง ต้องสร้างมูลค่าหรือคุณค่า”จากการศึกษา
รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพเกิดนวัตกรรม (Innovation) จ านวน ๖ นวัตกรรม คือ  

๑) ได้ “รูปแบบการพัฒนาพระวิทยากรต้นแบบสันติภาพ” 
๒) ได้ “พระวิทยากรต้นแบบสันติภาพ” 
๓) ได้ “หลักสูตรการพัฒนาพระวิทยากรต้นแบบสันติภาพ” 
๔) ได้ “คู่มือการพัฒนาพระวิทยากรต้นแบบสันติภาพ” 
๕) ได้ “จัดฝึกอบรมพัฒนาพระวิทยากรด้านสันติภาพ”  
๖) ได้ “ด้านการบริการองค์กรและสังคมสันติสุข” 
ท าให้เกิดผลกระทบ(So what) ต่อคุณภาพของชีวิต คุณภาพขององค์กร คุณภาพของ

พระพุทธศาสนา และคุณภาพของสังคมรวมถึงประเทศชาติ” อันประกอบด้วย ๘ ประการ ดังนี้  
๑) “ผลกระทบต่อรูปแบบการพัฒนา” หมายถึง การมีรูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้น

แบบอย่างมีประสิทธิภาพ มีคู่มือการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี เป็นการสร้าง
มาตรฐานการพัฒนาวิทยากรต้นแบบออกสู่สังคมเป็นการพัฒนามนุษย์ ท าให้ทรัพยากรมนุษย์ใน
องค์กรต่างๆ ได้เรียนรู้ธรรมะอย่างมีความสุข สามารถน าธรรมะไปประยุกต์ใช้ในการท างานและ
พัฒนาชีวิต   

๒) “ผลกระทบต่อผู้เผยแผ่ธรรม” หมายถึง วิทยากรต้นแบบสามารถสื่อสารธรรมด้วย
พุทธสันติวิธี เป็นต้นแบบของผู้สื่อสารธรรมในการเสริมสร้างองค์กรและสังคมให้เกิดสันติสุข ยึด



 

๕๖๖ 

 

หลักการ วิธีการ อุดมการณ์ในการเผยแผ่ธรรมและเดินทางสายกลางตามมรรค ๘  โดยการไม่พูดร้าย
การไม่ท าร้าย การไม่กล่าวโจมตีในเรื่องของพหุวัฒนธรรมแต่จะมุ่งเน้นเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  

๓) “ผลกระทบต่อพระพุทธศาสนา” หมายถึง ได้สร้างพระนักเผยแผ่ หรือ พระ
วิทยากรต้นแบบที่มีคุณภาพมีศรัทธาอุทิศตนในออกไปท างานด้านเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพ่ือสันติสุข
ของเพ่ือนมนุษย์  โดยวิทยากรมีเครื่องมือมีกิจกรรมมีสันติภายใน เพ่ือการเผยแผ่ธรรมด้วยการบูรณา
การแนวทางพระพุทธศาสนาและศาสตร์สมัยใหม่ พระพุทธศาสนาจะอยู่รอดเมื่อพระสงฆ์ท าหน้าที่
ของตนคือคันถธุระ วิปัสสนาธุระและสังคหธุระ วิทยากรต้นแบบจึงเป็นความหวังของพระพุทธศาสนา   

๔) “ผลกระทบต่อสถาบันการศึกษาสงฆ์” หมายถึง  ปรัชญาการศึกษามหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นการจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่
พัฒนาจิตใจและสังคม งานวิจัยชิ้นนี้จะต้องขึ้นห้างไม่ขึ้นหิ้ง เพราะต้องน าไปขยายผลด้วยการจัด
หลักสูตรระยะสั้นการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ ผลิตวิทยากรต้นแบบออกไปท างานเผยแผ่
พระพุทธศาสนาด้วยคุณลักษณะ“วิชายอด  จรณะเยี่ยม เปี่ยมด้วยเมตตา หยิบยื่นดวงตาแก่ชาวโลก”   

๕) “ผลกระทบต่อบุคคล” หมายถึง วิทยากรต้นแบบผ่านการพัฒนาสามารถเป็น
ต้นแบบทีด่ีในสื่อสารธรรมให้เกิดสันติภาพในระดับบุคคล จะน ามาซึ่งความสุขในการอยู่ร่วมกันภายใน
องค์กรและสังคม  เพราะสันติของบุคคล คือ สันติภาพสากลของโลก สังคมเราจะเกิดความน่าอยู่เมื่อ
เราทุกคนเป็นบุคคลแห่งสันติภาพ  

๖) “ผลกระทบต่อองค์กร”หมายถึ ง  วิทยากรต้นแบบสามารถบู รณาการ
พระพุทธศาสนากับศาสตร์ใหม่ ให้เกิดสันติสุขภายในองค์กร ด้วยการน าเครื่องมือทางพระพุทธศาสนา
ในมาประยุกต์ให้เหมาะสมกับคนยุค ๔.๐ ให้เกิดความสุขในการท างานและการบริหารชีวิต องค์กรจึง
ไว้วางใจ เชื่อมั่นในวิทยากรต้นแบบเพราะผ่านรูปแบบการพัฒนาด้านพุทธสันติวิธี 

๗) “ผลกระทบต่อสังคม” หมายถึง วิทยากรต้นแบบสามารถประยุกต์หลักธรรมค า
สอนทางพระพุทธศาสนา ให้เข้าถึงคนในสังคมให้มีความสุขด้วยการเริ่มจากครอบครัวให้เกิดความสุข 
เพราะ“ความสุขของครอบครัว คือ สันติสุของสังคม” เป็นการตอบโจทย์สังคม    

๘) “ผลกระทบต่อประเทศชาติ” หมายถึง เมื่อพระสงฆ์ท าหน้าที่ในการเผยแผ่พระ
ธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้าด้วยการใช้เครื่องมือพุทธสันติวิธี จะส่งผลให้ประเทศชาติเกิดสันติสุข 
ด้วยการเคารพในความแตกต่างทางวัฒนธรรม สามารถอยู่ร่วมกันได้ท่ามกลางพหุวัฒนธรรม จึงต้อง
เริ่มต้นจากพระวิทยากรต้นแบบเป็นผู้เผยแผ่ธรรมต้องยึดหลักการไม่พูดร้ายการไม่ท าร้ายบุคคลที่มี
ความแตกต่างกันทางวัฒนธรรม  โดยการมุ่งหาจุดร่วมมากกว่าจุดต่าง จึงน าไปสู่สันติสุขโดยพุทธสันติ
วิธี อันมีหลักการ อุดมการณ์ วิธีการของพระพุทธเจ้าโดยยึดทางสายกลาง คือ มรรค ๘ ในการสื่อสาร
ธรรม ภายใต้ค าว่า“พระวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี  หรือ พระวิทยากรต้นแบบ
สันติภาพ 



 

๕๖๗ 

 

 
ก าหนดการ 

พัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวธิีและมอบโล่รางวัล 
วิทยากรต้นแบบสันติภาพ   หลักสูตร “ พระวิทยากรต้นแบบสันติภาพ ” 

ตามรูปแบบของ K-U-M-S-A-N MODEL 
บทบาทพระสงฆ์กับการเกื้อกูลสังคมเพื่อการเผยแผ่ธรรมะสู่องค์กรและสังคมเกิดสันติสุข 

โดยยึดหลักการอุดมการณ์วิธีการเผยแผ่ตามแนวทางการสอนของพระพุทธเจ้า 
จัดโดย  ธรรมะโอดีร่วมกับมูลนิธิพระพุทธศาสนาเพ่ือสันติภาพ 

หลักสูตรสันติศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  และมูลนิธิต่อต้านการทุจริต 
ระหว่างวันที่  ๒๘ – ๓๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑  จ านวน  ๓๕  ชัว่โมง 

ฝึกอบรม   ณ   สวนธรรมศรีปทุม   อ าเภอสามโคก  จังหวัดปทุมธานี 

วันที่ ๑ ของการฝึกอบรม (ภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ) 
วันอาทิตย์ที่ ๒๘ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑  
เวลา๑๔.๐๐-๑๗.๐๐ น.  เริ่มลงทะเบียนรายงานตัว 

-รับหนังสือคู่มือการฝึกอบรม-คัมภีร์พระวิทยากรต้นแบบ 
-รับป้ายชื่อ รับกระเป๋าเอกสารประกอบการฝึกอบรม  
-รับเข็มกลัดพระวิทยากรต้นแบบสันติภาพ 
-ท าแบบประเมินก่อนการรับฝึกอบรม ผ่านGoogle ฟอร์ม 
-ถ่ายภาพเพ่ือลงท าเนียบรุ่น-กรอกประวัติและยืนยันประวัติ 
-ถวายน้ าปานะ-จิตอาสาน าพาเข้าที่พัก-ท าภารกิจส่วนตัว 

เวลา๑๗.๐๐-๑๘.๐๐ น. กิจกรรม“Mind Training วิชชาจรณสัมปันโนพระวิทยากรต้นแบบ” 
โดย  พระครูภาวนาสารบัณฑิต ดร.  ผู้อ านวยการส่วนธรรมนิเทศ  

เวลา๑๘.๐๐-๑๙.๐๐ น. มอบโล่และบรรยาย “Download: กว่าจะเป็นพระวิทยากรต้นแบบ” 
โดย  พระมหาสมปอง  ตาลปุตฺโต  พระวิทยากรธรรมะเดลิเวอรี่ 

เวลา๑๙.๐๐-๑๙.๑๕ น. น้ าปานะและพักผ่อนอย่างตระหนักรู้ด้วยสติ 
เวลา๑๙.๑๕-๒๒.๐๐ น. กิจกรรม “Training Road Map พระวิทยากรต้นแบบสันติภาพ” 

-สร้างพ้ืนที่แห่งความปลอดภัย-การรู้ตื่นและเบิกบาน 
-ปวารณาต่อกัลยาณมิตรก่อนการเรียนรู้และกติกาอยู่ร่วมกัน  
-Training Objective การฝึกอบรมพระวิทยากรต้นแบบสันติภาพ 



 

๕๖๘ 

 

-แนะน า“สวนธรรมศรีปทุม”และจิตอาสา  
โดย พระอาจารย์ปราโมทย์ วาทโกวิโท และคณะวิทยากร    

เวลา๒๒.๐๐ น.  พักผ่อนอย่างตระหนักรู้ 
 

วันที่ ๒ ของการฝึกอบรม (ภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ) 
วันจันทรท์ี่ ๒๙ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ 
เวลา๐๕.๐๐-๐๖.๐๐ น. กิจกรรม“Mind Training วิชชาจรณสัมปันโนพระวิทยากรต้นแบบ” 

โดย  พระครูภาวนาสารบัณฑิต ดร.  ผู้อ านวยการส่วนธรรมนิเทศ   
เวลา๐๖.๐๐-๐๘.๐๐ น.  ฉันภัตตาหารเช้า-ลงทะเบียนรับบัตร 
เวลา๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. พิธีเปิดและมอบโล่รางวัลวิทยากรต้นแบบสันติภาพ 

จากมูลนิธิพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพร่วมกับธรรมะโอดี 
บรรยายเรื่อง “เหลียวหลังแลหน้ากับการพัฒนาพระวิทยากรต้นแบบใน 
ศตวรรษที่ ๒๑ สู่สังคมไทย”  
โดย  พระเดชพระคุณ พระศรีธรรมภาณี ดร.   
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร  และรักษาการผู้อ านวยการส านักงานพระสอน
ศีลธรรม  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เวลา๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. บรรยายพิเศษ เรื่อง “การเป็นวิทยากรมืออาชีพที่ประสบความส าเร็จ” 
โดย อาจารย์จตุพล   ชมภูนิช   วิทยากรชั้นน าของเมืองไทย 

เวลา๑๐.๐๐-๑๐.๑๕ น. สภากาแฟสันติสนทนา (Interfaith Dialogue) 
เวลา๑๐.๑๕-๑๑.๓๐ น. กิจกรรม Knowledge sharing จากวิทยากรรุ่นพี่สู่วิทยากรรุ่นน้อง 

-สันติสนทนาเสวนากับกัลยาณมิตรทางรอดของพระวิทยากรยุคใหม่ 
-ถอดบทเรียนจากพระวิทยากรระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 
-แบ่งปันประสบการณ์การท างานด้านการเป็นพระวิทยากรต้นแบบ 
-สร้างแรงบันดาลใจการเป็นพระวิทยากรต้นแบบเพื่อเกื้อกูลสังคมสันติสุข 
-พระวิทยากรต้นแบบแบ่งปันและรับโล่รางวัล  ประกอบด้วย ๒๖ รูป/ท่าน 

๑) พระศรีธรรมภาณี ดร. ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร 
๒) พระมหาวิชาญ สุวิชาโน  ผอ.ส่วนวางแผนพัฒนาฝึกอบรม มจร 
๓) พระครูพิมลปัญญานุยุต,ดร. พระวิทยากรฝึกอบรม 
๔) พระมหาพงศ์นรินทร์ ฐิตว โส   พระวิทยากรโครงการคุณธรรม 
๕) พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต  พระวิทยากรธรรมะเดลิเวอรี่ 
๖) พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ  พระวิทยากรธรรมะอารมณ์ดี 



 

๕๖๙ 

 

๗) พระมหาธนเดช  ธมฺมปญฺโญ  พระวิทยากรกลุ่มใต้ร่มพุทธธรรม 
๘) พระครูปลัดบัณฑิต อินฺทเมธี  พระวิทยากรธรรมะอารมณ์ดี 
๙) พระมหาสุเทพ  สุทฺธิญาโณ  พระวิทยากรกลุ่มคิลานธรรม 
๑๐) พระมหาศรีพยัคฆ์ สิริวิญฺญู พระวิทยากรฝึกอบรม 
๑๑) พระอาจารย์สมพงษ์ รตนว โส  พระวิทยากรธรรมะเดลิเวอรี่ 
๑๒) พระมหาสมใจ  สุรจิตฺโต   พระวิทยากรฝึกอบรม 
๑๓) พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ดร. พระสถาบันพัฒนาวิทยากร 
๑๔) พระมหานพดล ธมฺมานนฺโท พระวิทยากรครูพระ  
๑๕) พอ.นพ.พงษ์ศักดิ์  ตั้งคณา  วิทยากรด้านพหุวัฒนธรรม 
๑๖) อาจารย์จตุพล   ชมภูนิช  วิทยากรต้นแบบของเมืองไทย 
๑๗) พันโทสุธี   สุขสากล  วิทยากรธรรมะมีท านอง 
๑๘) รศ.ดร.ภักดี  โพธิ์สิงห์  วิทยากรกระบวนการฝึกอบรม 
๑๙) ผศ.ดร.สัญญาศรณ์ สวัสดิ์ไธสง วิทยากรฝึกอบรม 
๒๐) อาจารย์มงคล  สามารถ   วิทยากรกระบวนการอารมณ์ดี 
๒๑) อาจารย์ภชาธิป  สิทธิศฤง  วิทยากรกระบวนการฝึกอบรม 
๒๒) อาจารย์พลอย  วงค์สุวรรณ์  วิทยากรกระบวนการฝึกอบรม 
๒๓) อาจารย์ชัยรัตน์  มาสอน  วิทยากรกระบวนการฝึกอบรม 
๒๔) อาจารย์ธัมม์จ านง ชยสิทธิปกรณ์  วิทยากรการฝึกอบรม 
๒๕) คุณส าราญ  สมพงษ์   นักข่าวต้นแบบสันติภาพ 
๒๖) คุณแม่ทองสุข  นามเจ็ดสี ผู้สนับสนุนพระสงฆ์ด้านสันติภาพ 

    ด าเนินรายการโดย  พันโทสุธี  สุขสากล  
เวลา๑๑.๒๐-๑๒.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพล 
เวลา๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พักผ่อนอยา่งตระหนักรู้ด้วยสติ: สานเสวนากัลยาณมิตร 
เวลา๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. กิจกรรม“รูปแบบกิจกรรมพัฒนาองค์กรส าหรับพระวิทยากรต้นแบบ” 

โดย  พระมหาธนเดช  ธมฺมปญฺโญ  พระวิทยากรกลุ่มใต้ร่มพุทธธรรม  
เวลา๑๔.๓๐-๑๕.๐๐น. กิจกรรมภาคปฏิบัติ: Knowledge sharing สู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เวลา๑๕.๐๐-๑๕.๑๕ น. สภากาแฟสันติสนทนา (Interfaith Dialogue) 
เวลา๑๕.๑๕-๑๗.๐๐ น. กิจกรรม“รูปแบบการฝึกอบรมธรรมะโอดีส าหรับพระวิทยากรต้นแบบ” 
   โดย พระอาจารย์ปราโมทย์ วาทโกวิโท   พระวิทยากรธรรมะโอด ี
เวลา๑๗.๐๐-๑๘.๓๐ น. น้ าปานะและพักผ่อนอย่างตระหนักรู้ด้วยสติ 
เวลา๑๘.๓๐-๑๙.๓๐ น. กิจกรรม“Mind Training วิชชาจรณสัมปันโนพระวิทยากรต้นแบบ” 



 

๕๗๐ 

 

โดย  พระครูภาวนาสารบัณฑิต ดร.  ผู้อ านวยการส่วนธรรมนิเทศ  มจร 
เวลา๑๙.๓๐-๒๒.๐๐ น. กิจกรรม“FA: Designกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กรยุคใหม่”  
   โดย ดร.จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร วิทยากรกระบวนการFA และการโค้ช  
เวลา๒๒.๐๐ น.  พักผ่อนอย่างตระหนักรู้ด้วยสติ 
 

วันที่ ๓ ของการฝึกอบรม (ภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ) 
วันอังคารที่ ๓๐ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ 
เวลา๐๕.๐๐-๐๖.๐๐ น. กิจกรรม“Mind Training วิชชาจรณสัมปันโนพระวิทยากรต้นแบบ” 

โดย  พระครูภาวนาสารบัณฑิต ดร.  ผู้อ านวยการส่วนธรรมนิเทศ  มจร 
เวลา๐๖.๐๐-๐๘.๐๐ น.  ฉันภัตตาหารเช้า-ลงทะเบียนรับบัตร 
เวลา๐๘.๐๐-๐๙.๔๕ น. กิจกรรม“สันติวิธีเครื่องมือแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในองค์กร” 

โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์วันชัย  วัฒนศัพท์  
ผู้อ านวยการหลักสูตรพัฒนาผู้น าและแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธ ี

เวลา๐๙.๔๕-๑๐.๐๐ น. สภากาแฟสันติสนทนา (Interfaith Dialogue) 
เวลา๑๐.๐๐-๑๑.๓๐ น. กิจกรรมภาคปฏิบัติ: พุทธสันติวิธีเครื่องมือเสริมสร้างองค์กรสันติสุข 

โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์วันชัย  วัฒนศัพท์  
ผู้อ านวยการหลักสูตรพัฒนาผู้น าและแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธ ี

เวลา๑๑.๓๐-๑๒.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพล 
เวลา๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พักผ่อนอย่างตระหนักรู้ด้วยสติ: สานเสวนากัลยาณมิตร 
เวลา๑๓.๐๐-๑๓.๓๐ น. กิจกรรม “การโปรแกรมจิตค้นพบศักยภาพการเป็นพระวิทยากร” 
   โดย พระอาจารย์ปราโมทย์ วาทโกวิโท   พระวิทยากรธรรมะโอด ี
เวลา๑๓.๓๐-๑๕.๐๐ น. กิจกรรม“How toกระบวนการพัฒนาพระวิทยากรต้นแบบธรรมะโอดี” 
   โดย พระอาจารย์ปราโมทย์ วาทโกวิโท   พระวิทยากรธรรมะโอด ี
เวลา๑๕.๐๐-๑๕.๑๕ น. สภากาแฟสันติสนทนา (Interfaith Dialogue) 
เวลา๑๕.๑๕-๑๗.๐๐ น. กิจกรรม“Design Thinking เครื่องมือเสริมสร้างองค์กรสันติสุข”  
   โดย พระอาจารย์ปราโมทย์ วาทโกวิโท   พระวิทยากรธรรมะโอด ี
เวลา๑๗.๐๐-๑๘.๓๐ น. น้ าปานะและพักผ่อนอย่างตระหนักรู้ด้วยสติ 
เวลา๑๘.๓๐-๑๙.๓๐ น. กิจกรรม“Mind Training วิชชาจรณสัมปันโนพระวิทยากรต้นแบบ” 

โดย  พระครูภาวนาสารบัณฑิต ดร.  ผู้อ านวยการส่วนธรรมนิเทศ  มจร 
เวลา๑๙.๓๐-๒๐.๓๐ น. กิจกรรม“การสื่อสารธรรมในสังคมพหุวัฒนธรรมเกิดสันติสุข”  
   โดย พอ.นพ.พงษ์ศักดิ์  ตั้งคณา  วิทยากรเชี่ยวชาญด้านพหุวัฒนธรรม 



 

๕๗๑ 

 

เวลา๒๐.๓๐-๒๒.๐๐ น. กิจกรรม“พุทธสันติวิธีเครื่องมือจัดการความขัดแย้งของพระพุทธเจ้าสู่
   พระวิทยากรต้นแบบสันติภาพเกื้อกูลองค์กรและสังคมเกิดสันติสุข”  

โดย  พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส รศ.ดร. ผู้อ านวยการหลักสูตรสันติศึกษา  
ประธานมูลนิธิพระพุทธศาสนาเพ่ือสันติภาพ และผู้อ านวยการวิทยาลัย 
พุทธศาสตร์นานาชาติ (IBSC)  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เวลา๒๒.๐๐ น.  พักผ่อนอย่างตระหนักรู้ด้วยสติ 
 

วันที่ ๔ ของการฝึกอบรม (ภาคทฤษฏี ภาคปฏิบัติ และภาคสนาม) 
วันพุธที่ ๓๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ 
เวลา๐๕.๐๐-๐๖.๐๐ น. กิจกรรม“Mind Training วิชชาจรณสัมปันโนพระวิทยากรต้นแบบ” 

โดย  พระครูภาวนาสารบัณฑิต ดร.  ผู้อ านวยการส่วนธรรมนิเทศ  มจร 
เวลา๐๖.๐๐-๐๘.๐๐ น.  ฉันภัตตาหารเช้า-ลงทะเบียนรับบัตร 
เวลา๐๘.๐๐-๐๙.๔๕ น. กิจกรรม“กระบวนการDesignกิจกรรมพัฒนาองค์กรด้วยพุทธสันติวิธี”  
-กลุ่มท่ี ๑ สาราณียธรรม  (Designกิจกรรม “ลดความขัดแย้ง”) 

-กลุ่มท่ี ๒ อปริหานิยธรรม (Designกิจกรรม “ความสามัคคี-สร้างทีมงาน”) 
-กลุ่มท่ี ๓ สัปปุริสธรรม (Designกิจกรรม “พฤติกรรมบริการด้วยหัวใจ”) 
-กลุ่มท่ี ๔ อริยมรรค  (Designกิจกรรม “การคิดเชิงบวก-การชื่นชม”) 
-กลุ่มท่ี ๕ โอวาทปาติโมกข์  (Designกิจกรรม “การสื่อสารในองค์กร”) 
-กลุ่มท่ี ๖ กัลยาณมิตร  (Designกิจกรรม“ความสุขในการท างาน-ชีวิต”) 
โดย  พระอาจารย์ปราโมทย์  วาทโกวิโท  พระวิทยากรธรรมะโอด ี

เวลา๐๙.๔๕-๑๐.๐๐ น. สภากาแฟสันติสนทนา (Interfaith Dialogue) 
เวลา๑๐.๐๐-๑๑.๓๐ น. กิจกรรม “ถอดบทเรียนรูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพ” 

โดย   กลุ่มท่ี ๑ “ด้านพระวิทยากรต้นแบบ” 
โดย  ผศ.ดร.ปราโมทย์  ยอดแก้ว  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
กลุ่มท่ี ๒  “ด้านรูปแบบการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี” 
โดย  พระอาจารย์ปราโมทย์  วาทโกวิโท พระวิทยากรธรรมะโอดี 
กลุ่มท่ี ๓  “ด้านการพัฒนาองค์กร” 
โดย  ผศ.ดร.อุทัย   สติมั่น   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
กลุ่มท่ี ๔  “การสร้างสันติภายใน: Mind Training” 
โดย  พระครูภาวนาสารบัณฑิต ดร. ผอ.ส่วนธรรมนิเทศ มจร 
กลุ่มท่ี ๕  “ด้านเครื่องมือพุทธสันติวิธี” 



 

๕๗๒ 

 

โดย พระมหาดวงเด่น  ฐิตญาโณ ดร. หลักสูตรสันติศึกษา มจร 
เวลา๑๑.๓๐-๑๒.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพล 
เวลา๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พักผ่อนอย่างตระหนักรู้ด้วยสติ: สานเสวนากัลยาณมิตร 
เวลา๑๓.๐๐-๑๓.๔๐ น. กิจกรรม“น าเสนอรูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพ” 

โดย   ผศ.ดร.อุทัย   สติมั่น   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
    ผศ.ดร.ปราโมทย์  ยอดแก้ว  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
เวลา๑๓.๔๐-๑๔.๐๐ น. กิจกรรม“ฝึกภาคสนามผ่านประสบการณ์สร้างเครือข่ายการเรียนรู้” 
   -กลุ่มท่ี ๑ สาราณียธรรม  (๔-๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑) 

-กลุ่มท่ี ๒ อปริหานิยธรรม (๑๑-๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑) 
-กลุ่มท่ี ๓ สัปปุริสธรรม (๑๘-๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑) 
-กลุ่มท่ี ๔ อริยมรรค  (๒๐-๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑) 
-กลุ่มท่ี ๕ โอวาทปาติโมกข์  (๓-๔ ธันวาคม ๒๕๖๑) 

   โดย พระอาจารย์ปราโมทย์ วาทโกวิโท   พระวิทยากรธรรมะโอดี 
เวลา๑๔.๐๐-๑๔.๔๕ น. กิจกรรม “K-U-M-S-A-N MODEL นวัตกรรมพระวิทยากรต้นแบบ”  

-ท าแบบประเมินหลังการฝึกอบรมผ่าน Google ฟอร์ม 
-พระวิทยากรและจิตอาสาขอขมาต่อพระรัตนตรัย 
-ถวายเครื่องไทยธรรมพระวิทยากรต้นแบบสันติภาพ 
โดย พระอาจารย์ปราโมทย์ วาทโกวิโท   พระวิทยากรธรรมะโอด ี

เวลา๑๔.๔๕-๑๕.๐๐ น. สภากาแฟสันติสนทนา (Interfaith Dialogue) 
เวลา๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น. พิธีปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาพระวิทยากรต้นแบบสันติภาพ 
   โดย พระเดชพระคุณ  พระราชปริยัติกวี ศ.ดร.  

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 -กล่าวถวายรายงานและมอบวุฒิบัตรพระวิทยากรต้นแบบสันติภาพ 
 -กล่าวให้โอวาทพระวิทยากรต้นแบบสันติภาพเพ่ือการเผยแผ่ธรรม 
 -น ากราบลาพระรัตนตรัย  ถ่ายภาพหมู่  
-เป็นอนัเสร็จการฝึกอบรมทฤษฏีและปฏิบัติและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

หมายเหตุ : ผู้ประสานงานการฝึกอบรม 
โดย พระอาจารย์ปราโมทย์   วาทโกวิโท  พระวิทยากรกระบวนการธรรมะโอดี   
นิสิตปริญญาเอก สาขาสันติศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
โทรศัพท์ ๐๙๘-๑๕๙๖๕๔๒ FB: Pramote OD Pantapat www.DhammaOD.com 

http://www.dhammaod.com/


 

๕๗๓ 

 

     
รายชื่อผู้รับมอบโล่รางวัลวิทยากรต้นแบบสันติภาพ 

จัดโดย  ธรรมะโอดีร่วมกับมูลนิธิพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพ 
หลักสูตรสันติศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  และมูลนิธิต่อต้านการทุจริต 

วันจันทร์ที่  ๒๙ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑   
ณ   สวนธรรมศรีปทุม   อ าเภอสามโคก  จังหวัดปทุมธานี 

๑) พระศรีธรรมภาณี ดร.   ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร 
๒) พระมหาวิชาญ สุวิชาโน    ผอ.ส่วนวางแผนพัฒนาฝึกอบรม มจร 
๓) พระครูพิมลปัญญานุยุต,ดร.  พระวิทยากรฝึกอบรม  
๔) พระมหาพงศ์นรินทร์ ฐิตว โส    พระวิทยากรโครงการคุณธรรม 
๕) พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต   พระวิทยากรธรรมะเดลิเวอรี่ 
๖) พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ   พระวิทยากรธรรมะอารมณ์ดี 
๗) พระมหาธนเดช  ธมฺมปญฺโญ   พระวิทยากรกลุ่มใต้ร่มพุทธธรรม 
๘) พระครูปลัดบัณฑิต อินฺทเมธี   พระวิทยากรธรรมะอารมณ์ดี 
๙) พระมหาสุเทพ  สุทฺธิญาโณ   พระวิทยากรกลุ่มคิลานธรรม 
๑๐) พระมหาศรีพยัคฆ์ สิริวิญฺญู พระวิทยากรกระบวนการฝึกอบรม 
๑๑) พระอาจารย์สมพงษ์ รตนว โส   พระวิทยากรธรรมะเดลิเวอรี่ 
๑๒) พระมหาสมใจ  สุรจิตฺโต    พระวิทยากรกระบวนการฝึกอบรม 
๑๓) พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ดร.  พระสถาบันพัฒนาวิทยากร 
๑๔) พระมหานพดล ธมฺมานนฺโท  พระวิทยากรครูพระสอนศีลธรรม 
๑๕) พอ.นพ.พงษ์ศักดิ์  ตั้งคณา   วิทยากรเชี่ยวชาญพหุวัฒนธรรม 
๑๖) อาจารย์จตุพล  ชมภูนิช   วิทยากรต้นแบบของเมืองไทย 
๑๗) พันโทสุธี   สุขสากล    วิทยากรธรรมะมีท านอง 
๑๘) รศ.ดร.ภักดี  โพธิ์สิงห์    วิทยากรกระบวนการฝึกอบรม 
๑๙) ผศ.ดร.สัญญาศรณ์ สวัสดิ์ไธสง  วิทยากรกระบวนการฝึกอบรม 
๒๐) อาจารย์มงคล  สามารถ    วิทยากรกระบวนการอารมณ์ดี 
๒๑) อาจารย์ภชาธิป  สิทธิศฤง   วิทยากรกระบวนการฝึกอบรม 
๒๒) อาจารย์พลอย  วงค์สุวรรณ์   วิทยากรกระบวนการฝึกอบรม 
๒๓) อาจารย์ชัยรัตน์  มาสอน   วิทยากรกระบวนการฝึกอบรม 



 

๕๗๔ 

 

๒๔) อาจารย์ธัมม์จ านง ชยสิทธิปกรณ์  วิทยากรการฝึกอบรม 
๒๕) คุณส าราญ  สมพงษ์     นักข่าวต้นแบบสันติภาพ 
๒๖) คุณแม่ทองสุข  นามเจ็ดสี  ผู้สนับสนุนพระสงฆ์ด้านสันติภาพ 

 
 
 
 
 

     
 

รายชื่อวิทยากร 
หลักสูตร “พระวิทยากรต้นแบบสันติภาพ” 

ตามแนวทางรูปแบบของ K-U-M-S-A-N MODEL 
บทบาทพระสงฆ์กับการเกื้อกูลสังคมเพื่อการเผยแผ่ธรรมะสู่องค์กรและสังคมเกิดสันติสุข 

โดยยึดหลักการอุดมการณ์วิธีการเผยแผ่ตามแนวทางการสอนของพระพุทธเจ้า 
จัดโดย  ธรรมะโอดีร่วมกับมูลนิธิพระพุทธศาสนาเพ่ือสันติภาพ 

หลักสูตรสันติศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  และมูลนิธิต่อต้านการทุจริต 
ระหว่างวันที่  ๒๘ – ๓๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ 

ฝึกอบรม   ณ   สวนธรรมศรีปทุม   อ าเภอสามโคก  จังหวัดปทุมธานี 
 

ตารางท่ี  ๕.๒๓  แสดงรายชื่อวิทยากรการอบรม 

ที่ ชื่อ-ฉายา ต าแหน่ง บทบาทการพัฒนา 
๑ พระศรีธรรมภาณี ดร. ผู้ ช่ ว ยอธิ ก า รบดี ฝ่ า ย

บริหาร และรักษาการ
ผู้อ านวยการส านักงาน
พ ร ะ ส อ น ศี ล ธ ร ร ม  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 

ประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม 
ป ร ะ ธ า น ม อ บ โ ล่ ร า ง วั ล
วิทยากรต้นแบบสันติภาพ 
และพระวิทยากรบรรยาย
พิเศษ 

๒ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส รศ.ดร. ผู้อ านวยการหลักสูตร
สั น ติ ศึ ก ษ า แ ล ะ
ผู้อ านวยการวิทยาลัย
พุทธศาสตร์นานาชาติ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 
 

มอบเข็มกลัดวิทยากรต้นแบ
สั น ติ ภ า พ  แ ล ะ เ ป็ น พ ร ะ
วิ ท ย า ก ร บ ร ร ย า ย พิ เ ศ ษ
เกี่ยวกับพุทธสันติวิธี 



 

๕๗๕ 

 

ที่ ชื่อ-ฉายา ต าแหน่ง บทบาทการพัฒนา 
๓ พระครูภาวนาสารบัณฑิต ดร.   

 
 

ผู้อ านวยการส่วนธรรม
นิเทศ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 

พระวิทยากรฝึกอบรมการ
สร้างสันติภายใน และMind 
Trainingวิชชาจรณสัมปันโน
พระวิทยากรต้นแบบ 

๔ พระอาจารย์ปราโมทย์  วาทโกวิโท 
 

พระวิทยากร
กระบวนการธรรมะโอดี 
นิสิตระดับปริญญาเอก 
สาขาวิชาสันติศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย     

พระวิทยากรฝึกอบรมธรรมะ
โอดีและผู้รับผิดชอบโครงการ
พัฒนาพระวิทยากรต้นแบบ
สันติภาพ 

๕ พระมหาสมปอง  ตาลปุตฺโต   พระวิทยากรธรรมะเดล
เวอรี่ 

พระวิทยากรฝึกอบรมสร้าง
แรงบันดาลใจ“Download: 
กว่าจะเป็นพระวิทยากร
ต้นแบบ” 

๖ พระมหาธนเดช  ธมฺมปญฺโญ   
 

พระวิทยากรกลุ่มใต้ร่ม
พุทธธรรม 

พระวิทยากรฝึกอบรมด้าน 
รูปแบบกิจกรรมพัฒนาองค์กร
ส าหรับพระวิทยากรต้นแบบ
ก า ร ออ ก แ บ บ กิ จ ก ร ร ม ที่
เหมาะสมกับองค์กร 

๗ ศาสตราจารย์ นายแพทย์วันชัย  
วัฒนศัพท์    

ผู้อ านวยการหลักสูตร
พัฒนาผู้น าและแก้ปัญหา
ความขัดแย้งโดยสันติวิธี
  

วิทยากรฝึกอบรมด้านสันติวิธี
และจัดการความขัดแย้ง 
สันติวิธีเครื่องมือแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งในองค์กร 

๘ ดร.จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร  วิทยากรเชี่ยวชาญพิเศษ วิทยากรฝึกอบรมการเป็น
วิทยากรกระบวนการและ
ออกแบบกิจกรรม FA: 
Designกิจกรรมการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาองค์กรยุคใหม่ 



 

๕๗๖ 

 

ที่ ชื่อ-ฉายา ต าแหน่ง บทบาทการพัฒนา 
๙ อาจารย์จตุพล  ชมภูนิช วิทยากรระดับประเทศ วิทยากรฝึกอบรมด้านการ

สร้างแรงบันดาลใจการเป็น
วิทยากรมืออาชีพ  การเป็น
วิทยากรที่ประสบความส าเร็จ
ในการสื่อสาร 

๑๐ พอ.นพ.พงษ์ศักดิ์  ตั้งคณา   วิทยากรระดับประเทศ วิทยากรฝึกอบรมด้านการใช้
สื่อสมัยใหม่ ฝึกอบรมด้านการ
สื่ อ ส า ร ธ ร รม ในสั ง คม พหุ
วัฒนธรรมให้เกิดสันติสุขใน
การอยู่ร่วมกัน 

๑๑ อาจารย์ ผศ.ดร.อุทัย  สติมั่น    
 

อาจารย์ประจ า 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

วิทยากรฝึกอบรม 
ถอดบทเรี ยนรู ปแบบการ
พั ฒ น า วิ ท ย า ก ร ต้ น แ บ บ
สันติภาพ เป็นการโฟกัสกลุ่มผู้
เข้ารับการฝึกอบรม 

๑๒ ผศ.ดร.ปราโมทย์  ยอดแก้ว   อาจารย์ประจ า 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

วิทยากรฝึกอบรม 
ถอดบทเรี ยนรู ปแบบการ
พั ฒ น า วิ ท ย า ก ร ต้ น แ บ บ
สันติภาพ เป็นการโฟกัสกลุ่มผู้
เข้ารับการฝึกอบรม 

 

รายชื่อพุทธจิตอาสาพัฒนาวิทยากรต้นแบบ 
ภายใต้  หลักสูตร “พระวิทยากรต้นแบบสันติภาพ” 

ตารางที่  ๕.๒๔  รายชื่อพุทธจิตอาสาพัฒนาวิทยากรต้นแบบ 
ที่ ชื่อ-ฉายา ต าแหน่ง บทบาทการพัฒนาวิทยากร 

๑ พระมหาสมใจ  สุรจิตฺโต  
(พระอาจารย์แตงโม)    

พระวิทยากร
กระบวนการฝึกอบรม 
พุทธจิตอาสาพัฒนา
วิทยากร 

๑)ด้านการบริการวิทยากร 
๒)ด้านสังเกตการณ์มีส่วนร่วม 
๓)ด้านประเมินผลผู้ รับการ
ฝึกอบรม 
๔)ด้านพิธีกร-แนะน าวิทยากร 



 

๕๗๗ 

 

ที่ ชื่อ-ฉายา ต าแหน่ง บทบาทการพัฒนาวิทยากร 
๒ พระอรุณตระชาติ  เทพธิราช   ผู้ช่วยพระวิทยากร 

พุทธจิตอาสาพัฒนา
วิทยากร 

๑)ด้านการบริการอาหารน้ า
ปานะ 
๒)สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม 
๓)เตรียมอุปกรณ์แต่ละกิจกรรม 
๔)ด้านประเมินผลผู้ รับการ
ฝึกอบรม 

๓ คุณกฤษณาวุฒิ  พันธพัฒน์ ผู้ช่วยพระวิทยากร 
พุทธจิตอาสาพัฒนา
วิทยากร 

๑)ด้านเตรียมงาน/สถานที่ 
๒)ด้านการบริการน้ าปานะ 
๓)ด้านการถ่ายภาพนิ่ง 
๔)ด้านพาหนะการเดินทาง 

๔ อาจารย์อติชาต   ตันเจริญ ผู้ช านาญการงานสันติ
วิธีและธรรมาภิบาล 
พุทธจิตอาสาพัฒนา
วิทยากร 

๑)ด้านการบริการ 
๒)ด้านการถ่ายภาพนิ่ง 
๓)สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม 
๔)ด้านประเมินผลผู้ รับการ
ฝึกอบรม 

๕ คุณเกียรติศักดิ์  พันธพัฒน์ พุทธจิตอาสาพัฒนา
วิทยากร 

๑)ด้านเตรียมงาน/สถานที่ 
๒)ด้านการบริการน้ าปานะ 
๓)ด้านการถ่ายภาพนิ่ง 
๔)ด้านพาหนะการเดินทาง 

 

๕.๔.๒ บูรณาการรูปแบบการพัฒนาพระวิทยากรต้นแบบสันติภาพ 
 

บูรณาการวิทยากรตามศาสตร์สมัยใหม่ที่สอดคล้องกับการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ
ธรรมะโอดี ซึ่งมีการฝึกอบรมตามรูปแบบธรรมะโอดี วิทยากรตามศาสตร์สมัยใหม่จึงมีความสัมพันธ์
กับการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี สามารถบูรณาการรูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบตามศาสตร์
สมัยใหม่ออกเป็น  ๕  ประเภท 

 

รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบตามศาสตร์สมัยใหม่  
ตารางท่ี  ๕.๒๕  รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบตามศาสตร์สมัยใหม่ 

ล าดับ วิทยากรต้นแบบ บูรณาการรูปแบบการพัฒนาวิทยากรศาสตร์สมัยใหม่ 
(๑) 

 
วิทยากร

กระบวนการ 
เป็นวิทยากรไม่เน้นการสอนหรือบรรยายแต่เน้นการจัดการเรียนรู้ ให้ผู้เข้า
รับการฝึกอบรมเป็นส่วนรวมในการเรียนรู้ ด้วยการปรับศาสตร์สมัยใหม่



 

๕๗๘ 

 

ล าดับ วิทยากรต้นแบบ บูรณาการรูปแบบการพัฒนาวิทยากรศาสตร์สมัยใหม่ 
 Facilitator เข้าหาพระพุทธศาสนา โดยมีพระพุทธศาสนาเป็นตัวตั้งและน าศาสตร์

สมัยใหม่มาอธิบายเพ่ือท าให้การถ่ายทอดค าสอนง่ายขึ้นและน่าสนใจ 
วิทยากรเป็นผู้อ านวยการในการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นให้ผู้เข้ ารับการ
ฝึกอบรมมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของกิจกรรมการเรียนรู้ Facilitatorจึงเป็น
“วิทยากรกระบวนการ ผู้เอ้ืออ านวยให้เกิดการเรียนรู้ ” เป็นผู้ส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มเป็นผู้จัดสถานการณ์แห่งการเรียนรู้ ผู้คอย
ช่วยเหลือและสนับสนุนให้กลุ่มเกิดการเรียนรู้และสามารถคิดหรือ
ตัดสินใจได้อย่างดีที่สุด จึงเป็นการบูรณาการกับการพัฒนาวิทยากร
ธรรมะโอดีโดยพุทธสันติวิธี  

(๒) วิทยากร 
กิจกรรมกลุ่ม 

Trainee 
Centered 
Training 

Approach 
 

เป็นวิทยากรเน้นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเป็นตัวน าโดยเหมาะสมกับ
องค์กรในรูปแบบของกิจกรรม เป็นวิทยากรฝึกอบรมที่ยึดผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมเป็นศูนย์กลาง (Trainee Centered Training Approach) 
วิทยากรท าให้ผู้รับการฝึกอบรมมีส่วนในการก าหนดวัตถุประสงค์และมี
ส่วนร่วมในการเรียนด้วยตนเองมากที่สุด วิทยากรเป็นเพียงผู้ชี้ช่องทาง
และประสานกิจกรรมการฝึกอบรม มีลักษณะคือ วิธีการถ่ายทอดเนื้อหา
ไม่ใช้วิธีบรรยายแต่วิทยากรจะมีการท ากิจกรรม สื่อในการฝึกอบรมเน้น 
เกม สถานการณ์จ าลอง กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์  กิจกรรม ผู้เข้าอบรมเข้า
ร่วมกิจกรรม วิทยากรเป็นเพียงให้ความช่วยเหลือและออกแบบกิจกรรม 
การจัดห้องประชุมเน้นครึ่งวงกลมเหมาะในการท ากิจกรรม จะมีการ
ประเมินก่อนการอบรมและหลังการอบรม จึงเป็นการบูรณาการกับการ
พัฒนาวิทยากรธรรมะโอดีโดยพุทธสันติวิธี 

(๓) วิทยากร
ปฏิบัติการ 
Active 

Learning 

วิทยากร Active Learning เป็นวิทยากรสร้างมากกว่าเสพ เสพเพียงเป็น
การบรรยาย เน้นวิทยากรเป็นศูนย์กลางฟังเท่านั้น ส่วนวิทยากรสร้างหรือ
วิทยากร Active Learning เป็นการสร้างด้วยการให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองหรือเรียนรู้ด้วยกลุ่ม  เกิดทักษะในการเรียนรู้
มากกว่าตัวความรู้ ได้สัมผัสจากประสบการณ์ตรง โดยวิทยากรออกแบบ
หรือผู้เข้ารับการฝึกอบรมออกแบบการเรียนรู้เอง วิทยากรต้องไม่ตั้งตน
เป็นผู้รู้แต่วิทยากรต้องเป็นผู้เรียนรู้ร่วมกับผู้เข้ารับการฝึกอบรม วิทยากร
มีบทบาทเป็นโค้ชสร้างกติกาให้เกิดการเรียนรู้ พระพุทธเจ้ายังเป็นต้นแบบ
ของการสอนแบบ Active Learning เปลี่ยนจากการสอนตัวหนังสือมา



 

๕๗๙ 

 

ล าดับ วิทยากรต้นแบบ บูรณาการรูปแบบการพัฒนาวิทยากรศาสตร์สมัยใหม่ 
สอนชีวิตให้ผู้ฟังเกิดสภาวะธรรมด้วยตนเอง ด้วยการเน้นผู้เข้าอบรมเป็น
ตัวตั้งว่าช่วงขณะนั้นก าลังเผชิญปัญหาอะไร  

(๔) 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยากรโค้ชชิ่ง 
Coaching 

วิทยากรยุคใหม่ต้องเป็น Coaching เพราะการโค้ชเป็นกระบวนการ
กระตุ้นความคิดอย่างสร้างสรรค์เพ่ือดึงศักยภาพออกมา โดยเป็นก้าวข้าม
จากจุด A ไปจุด B  เป็นการน าตนเองมิใช่ให้ใครมาชี้น า โค้ชใช้ทักษะการ
ถาม ถามแบบโค้ช ถามเพ่ือหาทางออกในอนาคต จะไม่ถามไปสู่อดีต การ
โค้ชเป็นวิธีการเทคนิคกระบวนการของวิทยากร  กระบวนการโค้ชเป็นการ
กระตุ้นให้ทุกคนไปสู่เป้าหมาย ด้วยตัวของเขาเองค้นพบศักยภาพตนเอง 
วิทยากรจึงต้องศึกษา“รูปแบบการโค้ช ทักษะการโค้ช  กระบวนการโค้ช” 
ทุกคนมีศักยภาพในตนเอง ให้เขาเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้เพ่ือค้นพบ
ตัวเอง “โค้ชต้องเชื่อศักยภาพของคนอ่ืน” โค้ชไม่ใช่มีหน้าที่แก้ปัญหาให้
ใคร แต่โค้ชท าให้ทุกคนค้นพบศักยภาพของตนเอง ไม่ตัดสินว่าผิดถูก แต่
ให้เขาค้นพบตนเอง ทักษะการโค้ชจึงต้องอาศัย“การฟัง  การถาม  การ
สะท้อนกลับ” 

(๕) 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยากรโอดี 
Organization 
Development 

เป็นวิทยากรโอดี (Organization Development) วิทยากรพัฒนา
บุคลากรในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิต
บุคลากรในมิติของการท างานร่วมในองค์กร โดยมุ่งให้การท างานเกิ ด
ความส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ วิทยากรโอดียังพัฒนาความรักความ
สามัคคีการสื่อสารของคนในองค์กร  วิทยากรโอดีเน้นการฝึกอบรมเป็น
กระบวนการของกิจกรรม สร้างการมีส่วนร่วมในการฝึกอบรม เป็นการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรให้เกิดความสุขเพ่ือเสริมสร้างองค์กรสันติสุข 
เป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพตามความต้องการและตอบ
โจทย์ขององค์กรนั้นๆ   

 

บูรณาการวิทยากรพระพุทธศาสนาเถรวาทและพุทธสันติวิธีที่สอดคล้องกับการพัฒนา
วิทยากรต้นแบบธรรมะโอดี ซึ่งมีการฝึกอบรมตามแบบธรรมะโอดี วิทยากรตามพระพุทธศาสนาเถร
วาทและพุทธสันติวิธีที่มีความสัมพันธ์กับการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี  บูรณาการรูปแบบการพัฒนา
วิทยากรต้นแบบตามพระพุทธศาสนาเถรวาทและพุทธสันติวิธีออกเป็น  ๕  ประเภท   

 
 
 



 

๕๘๐ 

 

รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบตามพระพุทธศาสนาเถรวาทและพุทธสันติวิธี 
ตารางท่ี  ๕.๒๖  รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบตามพระพุทธศาสนาเถรวาทและพุทธสันติวิธ ี

ล าดับ วิทยากรต้นแบบ บูรณาการรูปแบบการพัฒนาวิทยากรพระพุทธศาสนาเถรวาท 
(๑) 

 
 

หลักการ 
ของวิทยากร

ต้นแบบ 
 

วิทยากรต้นแบบต้องยึดโอวาทปาติโมกข์เพราะถือว่าเป็นคุณสมบัติ
เป้าหมายหลักการพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าที่ได้วางรากฐานไว้
เพ่ืองานพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง เป้าหมายหรือกรอบในการเผยแผ่
ธรรม  พระธรรมทูตนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้องยึดหลักการ ๓ 
ประการ คือ (๑) การไม่ท าบาปทั้งปวง การละความชั่วทั้งปวง (๒) การท า
ความดีให้เพียบพร้อม การท าความดีให้สมบูรณ์ (๓) การท าจิตของตนให้
บริสุทธิ์ให้ผ่องแผ้วให้ผ่องใส ถือว่าเป็นหลักการของวิทยากรต้นแบบ 
โอวาทปาติ โมกข์จึ ง เป็น เข็มทิศสู่ เป้ าหมายนโยบายการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าทรงประกาศไว้แก่พระสาวกออกไป
ประกาศพระพุทธศาสนาเป็นนโยบายที่มีประสิทธิภาพ เพราะมีหลักการ
ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา วิทยากรต้นแบบธรรมะโอดีโดยพุทธสันติ
วิธีต้องยึดตามหลักการของพระพุทธเจ้าด้วยการไม่ท าชั่ว ท าความดี และ
ท าจิตใจให้สงบด้วยปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน วิทยากรต้นแบบจึงต้อง
เริ่มต้นด้วยความสงบเพราะสุขอ่ืนยิ่งกว่าความสงบไม่มี จึงสามารถบูรณา
การรูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบตามแนวทางพระพุทธศาสนา 

(๒) อุดมการณ์ 
ของวิทยากร

ต้นแบบ 
 
 

วิทยากรต้นแบบต้องยึดอุดมการณ์การเผยแผ่ธรรมตามแนวทางของ
พระพุทธเจ้า อุดมการณ์ที่พระพุทธเจ้าทรงเน้นย้ ามาก คือ หลักขันติธรรม
ทางพระพุทธศาสนา จึงท าให้พระพุทธเจ้ามีพระนามว่า “ขันติวาที” เป็น
ผู้สอนเรื่องความอดทนอดกลั้น ด้วยการไม่นิยมใช้ความรุนแรงเป็ น
ลักษณะส าคัญของพระพุทธศาสนาในหลักของโอวาทปาติโมกข์ มีความ
อดทนอดกลั้นต่อกิเลสที่มากระตุ้นเร้าในรูปแบบต่างๆ วิทยากรต้นแบบ
ต้องไม่ท าร้ายใคร ไม่เบียดเบียนใคร ไม่ว่าร้ายใคร ไม่ท าอันตรายใคร 
วิทยากรต้องรู้จักเอาชนะความรุนแรงด้วยสันติวิธีมีความอดทน มีขันติ
ธรรมทางศาสนา ด้วย  “การอนุญาต (Permission)  การอยู่ ร่ วม 
( Coexistence)  ก า ร เ ค า ร พ  ( Respect)  ก า ร ย อ ม รั บ 
(Appreciation/Acceptance)” วิทยากรต้องมีอุดมการณ์ ๒ ลักษณะ 
คือ๑)การเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Discovery of Others) ด้วยการเรียนรู้คน
อ่ืนให้มาก เรียนรู้ศาสนาอื่น ท าความเข้าใจกัน เคารพในพหุวัฒนธรรม ๒) 
แสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง (Projects of Shared) ยิ่งต่างยิ่งต้องเคารพ



 

๕๘๑ 

 

ล าดับ วิทยากรต้นแบบ บูรณาการรูปแบบการพัฒนาวิทยากรพระพุทธศาสนาเถรวาท 
และเรียนรู้กัน  ขันติธรรมจึงเป็นของสันติภาพและฐานของวิทยากร
ต้นแบบ  ดังนั้นอุดมการณ์ถือว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวของพระวิทยากร
ต้องยึดมั่นอยู่ในอุดมการณ์ ๔ ประการคือ (๑)มีขันติธรรม มีความอดทน
ต่อความล าบากความตรากตร า มีความอดกลั้นต่อกิเลส เป็นคนใจเย็น
สุขุมรอบคอบ เก็บอารมณ์ (๒) ไม่นินทาใคร ถ้ามีความจ าเป็นจะต้องพูด
ถึงความไม่ดีของคนอ่ืน ก็พูดเพ่ือหาทางแก้ไข (๓) เบียดเบียนใคร ไม่
กระทบกระทั่งใคร (๔) มีสมณสัญญา คือ ความส านึกรู้สึกตัวอยู่เสมอว่า 
“เราเป็นสมณะ เป็นผู้สงบระงับ เราเป็นพระ เป็นผู้ประเสริฐ เราเป็นปู
ชนียบุคคลเป็นผู้ที่คฤหัสถ์เคารพนับถือบูชา” 

(๓) วิธีการ 
ของวิทยากร

ต้นแบบ 

วิทยากรต้นแบบต้องยึดวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพราะเป็นวิธีการใน
การสร้างสัมพันธ์กับสังคม พระวิทยากรต้องประพฤติปฏิบัติตนด ารงมั่น
อยู่ใน วิธีการประกาศพระศาสนาของพุทธสาวก ๖ ประการ คือ (๑)ไม่
ต าหนิ ไม่ติเตียนใคร  (๒)ไม่เบียดเบียนใคร (๓) ส ารวมระวังเคร่งครัดต่อ
พระวินัย (๔) ไม่เห็นแก่ปากท้อง ไม่เป็นคนเห็นแก่กิน (๕)ยินดีพอใจอยู่ ณ 
สถานที่สงบสงัด (๖)มีความขยันหมั่นเพียรในการเจริญสมาธิภาวนา  
วิทยากรในทางพระพุทธศาสนาจึงหมายถึง ธรรมทูต หรือ สมณทูต โดย
เป็ นผู้ น าสั นติภ าพไปสู่ ช าว โ ลกด้ ว ยการ เ ผยแผ่ ค าสอน ในทาง
พระพุทธศาสนา โดยมีวิธีการในการเผยแผ่ตามหลักโอวาทปาติโมกข์ที่
พระพุทธองค์ทรงใช้เป็นแนวทางในการเผยแผ่ส าหรับธรรมทูตหรือสมณ
ทูต คือ“อนูปวาโท อนูปฆาโต ไม่ว่าร้ายใคร ไม่กระทบกระทั่งใคร 
วิทยากรต้องเป็นมิตรกับทุกฝ่าย มีความส าคัญมากเพราะเป็นงานการเผย
แผ่เป็นงานที่มีอายุยืนยาวและอาวุโสมากที่สุด พระพุทธเจ้าทรงสถาปนา
ขึ้นด้วยพระองค์เองและปฏิบัติด้วยพระองค์เองเพียงพรรษาแรกทรงหมุน
กงล้อแห่งธรรมจัดขบวนทัพขับเคลื่อนหมู่สงฆ์ทั่วชมพูทวีปโดยใช้
หลักธรรมทูตเพ่ือเกิดสันติสุขในสังคม วิธีการการเผยแผ่พระพุทธเจ้าจึงใช้
วิธีการนุ่มนวล ให้โอกาสมนุษย์ทุกคนเข้าถึงค าสอนของพระองค์ พระองค์
ทรงใช้วิธีการ “ธรรมะสะอาด ฉลาดประยุกต์”ตามบริบทนั้นๆ เพ่ือให้เกิด
ความเหมาะสม แต่สิ่งหนึ่งที่พระองค์ทรงเน้นมากคือ การไม่พูดร้าย การ
ไม่ท าร้ายใครๆ พระพุทธเจ้าจึงใช้วิธีการนุ่มนวลเพ่ือน าไปสู่สันติสุข 

(๔) 
 
 

การเผยแผ่ธรรม 
ของวิทยากร

ต้นแบบ 

วิทยากรต้นแบบต้องมีความเป็นนักเผยแผ่ตามหลักค าสอนของ
พระพุทธเจ้า และมีคุณสมบัติของความเป็นครูผู้สอนตามหลักกัลยาณมิตร 
ในทางพระพุทธศาสนาไม่ใช้ค าว่าวิทยากร แต่ พระพุทธศาสนาใช้ค าว่า 



 

๕๘๒ 

 

ล าดับ วิทยากรต้นแบบ บูรณาการรูปแบบการพัฒนาวิทยากรพระพุทธศาสนาเถรวาท 
 
 
 
 

 “พระธรรมทูต หมายถึง ผู้ส่งสาส์นแห่งธรรม ผู้สื่อสารแห่งธรรม หรือ 
สมณทูต หมายถึงผู้น าสันติภาพไปสู่ชาวโลก ธรรมะ” พระธรรมทูตชุดแรก
ในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าส่งพระพระอรหันตสาวก 
๖๐ รูป ไปประกาศพระพุทธศาสนา จึงท าให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง 
เพราะการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในฐานะพระวิทยากรหรือธรรมทูตชุด
แรกของโลก จึงแสดงว่า“พระพุทธเจ้าในฐานะวิทยากรต้นแบบของโลก” 
พระวิทยากรจึงมีบทบาทส าคัญในการเผยแผ่ธรรมอันตั้งอยู่รากฐานของ
ความเมตตาความกรุณาต่อเพ่ือนมนุษย์ ท าให้พระวิทยากรต้นแบบมีหน้าที่
เผยแผ่ธรรมต้องอาศัยเครื่องมือทางพระพุทธศาสนา วิทยากรในฐานะผู้ส่ง
สารต้องมีคุณสมบัติตามสัปปุริสธรรม วิทยากรสื่อสารธรรมจะต้องมีสัจจะ 
ตถตา กาละ ปิยะ อัตถะ วิทยากรใช้ช่องทางสื่อสารธรรมผ่านอายตนะ
ภายนอกและภายใน  วิทยากรต้องค านึงถึงผู้ผู้สารตามบัว ๔ เหล่า ระดับ
สติปัญญาของผู้รับสาร และวิทยากรต้นแบบจะต้องยึดหลักธรรมเทสก
ธรรม อันเป็นธรรมของนักเผยแผ่ วิทยากรใช้ภาษาที่เป็นวาจาสุภาษิต 
วิทยากรนักเผยแผ่ยังต้องยึดหลักในมงคลสูตรตามพระบาลีว่า “พาหุสจฺ
จญจ สิปฺปญฺจวินโย จ สุสิกฺขิโต สุภาสิตา จ ยา วาจา เอตมฺมงฺคลมุตฺตม ”  

(๕) 
 

สันติภาพ 
ของวิทยากร

ต้นแบบ 
 

วิทยากรต้นแบบต้องพัฒนาตนจนเกิดสันติภายในก่อนจะออกไปท างานรับ
ใช้เพื่อนมนุษย์ เป้าหมายส าคัญของการพัฒนาวิทยากรต้นแบบธรรมะโดย
พุทธสันติวิธี คือ “การสร้างวิทยากรสันติภาพ” วิทยากรที่ใช้เครื่องมือของ
พระพุทธเจ้าในการเผยแผ่ธรรมด้วยพุทธสันติวิธีในการจัดการความขัดแย้ง
ในองค์กรสังคม ถือว่าเป็นเครื่องมือที่พระพุทธเจ้าใช้จนส าเร็จผล 
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นพุทธสันติวิธี เช่น สาราณียธรรม 
อปริหานิยธรรม เป็นต้น รวมถึงวิทยากรต้องอาศัยเครื่องมือของสันติวิธีคือ 
การไกล่เกลี่ย การสานเสวนา การขอโทษอย่างจริงจัง  สันติวิธีจึงเป็น
หนทางหรือแนวทางที่จะกระท าสู่วิธีที่จะก่อให้เกิดความสงบ ส่วนพุทธ
สันติวิธีจึงเป็นการบูรณาการการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยเป็นแนวคิด
ระหว่างตะวันตกและพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องมือน าไปสู่การอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุข วิทยากรต้นแบบจึงต้องอาศัยเครื่องมือด้านสันติวิธีและพุทธ
สันติวิธีในการเสริมสร้างองค์กรและสังคมให้เกิดสันติสุข ผู้จะพัฒนาตน
เป็นวิทยากรด้านสันติภาพจึงต้องสร้างจากสันติภายในเท่านั้น วิทยากร



 

๕๘๓ 

 

ล าดับ วิทยากรต้นแบบ บูรณาการรูปแบบการพัฒนาวิทยากรพระพุทธศาสนาเถรวาท 
สันติภาพจึงควรตระหนักว่า “พระพุทธศาสนาไม่มีประวัติแห่งการบีบคั้น 
การจ ากัด หรือขัดแย้งกับศาสนาอื่น” 

 

การพัฒนาวิทยากรต้นแบบจึงต้องบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พระพุทธศาสนาเถร
วาทและพุทธสันติวิธี ซึ่งมีความสอดคล้องกันอย่างชัดเจน วิทยากรที่ดีที่จะประสบความส าเร็จจะต้อง
รู้เข้าใจในหลักค าสอนพระพุทธศาสนาอย่างชัดเจนและน าศาสตร์สมัยใหม่มาสนับสนุนเพ่ือให้การ
น าเสนอธรรมะเข้าใจง่ายเหมาะสมกับคนในยุคปัจจุบันในการเข้าถึงเป็นภาษาเดียวกัน วิทยากรตาม
ศาสตร์สมัยใหม่จึงต้องเป็น “วิทยากรกระบวนการ Facilitator วิทยากรกิจกรรมกลุ่ม วิทยากร
ปฏิบัติการ Active Learning วิทยากรโค้ชชิ่ง Coaching และวิทยากรโอดี” โดยมุ่งการสร้างการ
มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ยึดผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นศูนย์กลาง เป็นกิจกรรมให้เกิดการเรียนรู้ เป็นการ
เรียนรู้แบบฉลาดประยุกต์ สนุกมีสาระ เป็นการปรับศาสตร์เข้าหาพระพุทธศาสนา ผู้จะพัฒนาเป็น
วิทยากรต้นแบบสันติภาพจะต้องพัฒนาสู่วิทยากรดังที่กล่าวมา  ส่วนวิทยากรตามพระพุทธศาสนาเถร
วาทนั้นต้องยึดตาม “หลักการของวิทยากรต้นแบบ อุดมการณ์ของวิทยากรต้นแบบ วิธีการของ
วิทยากรต้นแบบ และสันติภาพของวิทยากรต้นแบบ” โดยวิทยากรทางพระพุทธศาสนาเถรวาทจะยึด
แนวทางของพระพุทธเจ้า เริ่มจากหลักการพยายามมุ่งพัฒนาตนด้วยการท าจิตให้บริสุทธิ์ มีอุดมการณ์
พยายามมุ่งไปสู่ความอดทนต่อความยากล าบาก วิธีการพยายามมุ่งไปที่การไม่พูดร้ายการไม่ท าร้ายแม้
บุคคลผู้มีความแตกต่างแต่จงเคารพและเรียนรู้เพ่ือการอยู่ร่วมกัน และพุทธสันติวิธี มุ่งสู่การน า
เครื่องมือของพระพุทธเจ้าไปเสริมสร้างให้เกิดสันติสุขในองค์กรและสังคม จึงบูรณาการตามศาสตร์
สมัยใหม่ พระพุทธศาสนาเถรวาท และพุทธสันติวิธีซึ่งมีความสัมพันธ์กัน ดังนี้ 
 

บูรณาการรูปแบบวิทยากรตามศาสตร์สมัยใหม่ พระพุทธศาสนาเถรวาทและพุทธสันติวิธี 
ตารางท่ี  ๕.๒๗  แสดงการบูรณาการรูปแบบวิทยากรตามศาสตร์สมัยใหม่  

พระพุทธศาสนาเถรวาทและพุทธสันติวิธี 
ศาสตร์สมัยใหม่ พระพุทธศาสนาเถรวาท พุทธบูรณาการ 

วิทยากร
กระบวนการ 
Facilitator 

 

หลักการ 
ของพระวิทยากรต้นแบบ 

 
 
 

วิทยากรกระบวนการหรือวิทยากรต้นแบบ
สันติภาพมุ่งสร้างการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ยึด
ผู้ เ รี ยนรู้ เป็ นส าคัญ จึ งต้ องยึดหลักการทาง
พระพุทธศาสนาถือว่าเป็นเป้าหมายหลักด้วยการ
ไม่ท าชั่ว การท าความดี และท าจิตใจให้สงบ เป็น
วิทยากรที่แสดงออกด้วยความนุ่มนวล มีท่าที่สงบ
เย็น หลักการของวิทยากรต้นแบบจึงต้องสงบเย็น



 

๕๘๔ 

 

ศาสตร์สมัยใหม่ พระพุทธศาสนาเถรวาท พุทธบูรณาการ 
และประโยชน์ต่อเพ่ือนมนุษย์ หลักจึงต้องยึดมั่น
เพ่ือการเป็นวิทยากรต้นแบบด้านสันติภาพ ด้วย
การเริ่มจากสันติภาพภายในของวิทยากรต้นแบบ
ก่อนออกไปเผยแผ่ธรรม 

วิทยากร 
กิจกรรมกลุ่ม 

Trainee Centered 
Training Approach 

 
 

อุดมการณ์ 
ของพระวิทยากรต้นแบบ 

 
 
 

วิทยากรกิจกรรมกลุ่ มหรื อวิทยากรต้นแบบ
สันติภาพมุ่งสร้างกิจกรรมเพ่ือเป็นสื่อให้ผู้ เข้ารับ
การฝึกอบรมเกิดความเข้าใจง่ายและมีส่วนร่วมใน
ก า ร เ รี ย น รู้  จึ ง ต้ อ ง ยึ ด อุ ด ม ก า ร ณ์ ท า ง
พระพุทธศาสนา วิทยากรต้นแบบต้องมีคุณสมบัติที่
มีขันติธรรม มีความอดทนต่อความยากล าบาก มี
ความอดทนต่อความแตกต่าง มีความอดทนต่อ
กิ เลสที่ เข้ามาพิสูจน์ อุดมการณ์ในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา วิทยากรต้นแบบจึงต้องหา
เครื่องมือเพ่ือให้ผู้เข้าอบรมเกิดความเข้าใจง่ายใน
เรื่องนั้นๆ แต่ต้องยึดอุดมการณ์ทุกลมหายใจ ความ
อดทนจึงเป็นพุทธสันติวิธีของวิทยากรต้นแบบ 

วิทยากร 
ปฏิบัติการ Active 

Learning 
 
 

วิธีการ 
ของพระวิทยากรต้นแบบ 

 
 
 

วิทยากรปฏิบัติการหรือวิทยากรต้นแบบสันติภาพ
ต้องยึดมั่นในวิธีการที่มีความหลายหลาก วิทยากร
ต้นแบบเน้นการปฏิบัติการสร้างการมีส่วนร่วมทั้ง
ทางอายตยะทั้ง๖ เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม
เรียนรู้เข้าถึงด้วยตนเอง วิธีการสอนจึงส าคัญกว่า
เรื่องที่สอน วิธีการของการถ่ายทอดสื่อสารธรรม
วิทยากรต้นแบบให้ความส าคัญมาก การเรียนรู้
แบบ Active Learning จึงเป็นการให้วิทยากรลง
จากบัลลังก์ของตน แล้วลงมาร่วมเรียนรู้กับผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม เป็นการ“เปลี่ยนสภาวะการเรียนรู้” 
มีวิธีการถ่ายทอดที่ท าให้เกิดสันติสุขในองค์กรและ
สังคม  

วิทยากร 
โค้ชชิ่ง Coaching 

การเผยแผ่ 
ของพระวิทยากรต้นแบบ 

วิทยากรโค้ชชิ่ง(Coaching) ตามศาสตร์สมัยใหม่
หรือวิทยากรต้นแบบสันติภาพจึงต้องเป็นเผยแผ่



 

๕๘๕ 

 

ศาสตร์สมัยใหม่ พระพุทธศาสนาเถรวาท พุทธบูรณาการ 
 
 

 
 
 
 
 
 

ตามหลักค าสอนของพระพุทธเจ้า วิทยากรต้นแบบ
มีความเชี่ยวชาญในเครื่องมือของการโค้ช ซึ่งการ
โค้ชถือว่าเป็นเครื่องมือหนึ่งของการเป็นวิทยากร
ต้นแบบธรรมะโอดี เพราะการเผยแผ่ค าสอนทาง
พระพุทธศาสนาต้องอาศัยศาสตร์สมัยใหม่เข้ามา
บูรณาการกับพระพุทธศาสนา เรียกว่า“ปรับ
ศาสตร์เข้าหาพระพุทธศาสนา” มาเสริมสนับสนุน
ให้การเผยแผ่ค าสอนให้เกิดความน่าสนใจมากขึ้น 
วิทยากรต้องสามารถโค้ชเ พ่ือให้ผู้ เข้ารับการ
ฝึกอบรมค้นพบตนเองแก้ปัญหาตนเองตาม
แนวทางอริยสัจ เป็นการเผยแผ่เชิงพุทธสันติวิธี 
ด้วยการน าหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามาบูรณา
การกับการโค้ช  

วิทยากรโอดี 
Organization 
Development 

สันติภาพ 
ของพระวิทยากรต้นแบบ 

 

วิทยากรโอดีจึงบูรณาการเป็นวิทยากรต้นแบบ
ธรรมะโอดีโดยพุทธสันติวิธี จึงต้องอาศัยเครื่องมือ
ทางพระพุทธศาสนาคือพุทธสันติ วิ ธี  ซึ่ ง เป็น
เครื่องมือในการจัดการความขัดแย้งในองค์กร 
วิทยากรต้นแบบหรือวิทยากรสันติภาพจึงเป็นชื่อ
เดียวกันเพราะมุ่งเน้นให้วิทยากรมีสันติภาพภายใน
ก่อนออกไปท างานรับใช้ เ พ่ือนมนุษย์ที่มีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม วิทยากรสันติภาพต้อง
สามารถฝึกอบรมได้บุคคลทุกศาสนาและวัฒนธรรม
ที่มีความแตกต่างกัน วิทยากรสันติภาพต้องเคารพ
อดทน เรียนรู้  ในความแตกต่างทางวัฒนธรรม
เพราะเรามุ่งเน้นความเป็นมนุษย์ ทุกคนมีศักดิ์ศรี
แห่งความมนุษย์ วิทยากรต้นแบบหรือวิทยากร
สันติภาพจึงเป็นความหวังขององค์กรและสังคมไทย 
ที่มีความหลายหลายทางวัฒนธรรม วิทยากร
ต้นแบบจึงต้องยกระดับจิตใจสู่การเป็นวิทยากร
สันติภาพ วิทยากรธรรมะโอดีจึงเป็นวิทยากร



 

๕๘๖ 

 

ศาสตร์สมัยใหม่ พระพุทธศาสนาเถรวาท พุทธบูรณาการ 
สันติภาพเพราะใช้เครื่องมือพุทธสันติวิธีในการ
สื่อสารธรรม 

 

สรุปบูรณาการรูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ 
ตามศาสตร์สมัยใหม่ พระพุทธศาสนาเถรวาทและพุทธสันติวิธี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่  ๕.๒๓  การบูรณาการพัฒนาวิทยากรต้นแบบตามศาสตร์สมัยใหม่และพระพทุธศาสนาเถรวาท 

วิทยากรต้นแบบ 
ตามแนวทางศาสตร์สมยัใหม่ 

วิทยากรกระบวนการ  
Facilitator 

 

วิทยากรกิจกรรมกลุ่ม 
Trainee Centered Training Approach 

 

วิทยากรปฏิบัติการ 
Active Learning 

วิทยากรโค้ชชิ่ง 
Coaching 

 

วิทยากรโอดี 
Organization Development 

วิทยากรต้นแบบ 
ตามแนวทางพระพุทธศาสนาเถรวาท 

หลักการ 
ของวิทยากรต้นแบบ 

อุดมการณ์ 
ของวิทยากรต้นแบบ 

 

วิธีการ 
ของวิทยากรต้นแบบ 

 

การเผยแผ่ 
ของวิทยากรต้นแบบ 

 

สันติภาพ 
ของวิทยากรต้นแบบ 

 

วิทยากร 
ต้นแบบธรรมะโอดี 

วิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี 
(วิทยากรต้นแบบสันติภาพ) 



 

๕๘๗ 

 

๕.๔.๓ กระบวนการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี 
รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบธรรมะโอดีหรือDhamma for Organization  

Development : Dhamma  OD  เป็นรูปแบบการเผยแผ่ธรรมด้วยการ “เรียนรู้ธรรมะผ่านกิจกรรม
แบบมีส่วนร่วม” โดยใช้กระบวนการเผยแผ่ธรรมด้วยการประยุกต์พุทธบูรณาการศาสตร์สมัยใหม่  
เน้นกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมในการฝึกอบรม เพ่ือเสริมสร้างองค์กรสันติสุข เป็นการพัฒนา
คุณภาพชีวิตบุคลากรในองค์กรภาครัฐและเอกชนด้วยธรรมะของพระพุทธเจ้า ใช้กระบวนการ “ฉลาด
ประยุกต์  สนุกมีสาระ” เป็นการฝึกอบรมที่มีการน าธรรมะเข้าสู่จิตใจของคนในรูปแบบสมัยใหม่ โดย
ใช้สื่อที่ทันสมัย  มีอุปกรณ์ประกอบการอบรม  มีกิจกรรมเพ่ือเชื่อมเข้าหาธรรมะ  เรียนรู้ธรรมะผ่าน
กิจกรรม ด้วยกระบวนการ Do คือ ลงมือกิจกรรม  Self เรียนรู้ด้วยตนเอง  Enjoy สนุกสนาน
เพลิดเพลินในขณะที่เรียนรู้ธรรมะ ท าให้เกิดความร่าเริงบันเทิงธรรมเพลิดเพลินใจ  เป็นการสอน
ความรู้ผสมผสานกับความสนุกสนานให้จิตตื่นรู้เบิกบาน จึงสามารถน ามาประยุกต์การสอนแบบ
ธรรมะโอดี คือ Play and Learn  เพลินธรรม  หมายความว่า เรียนรู้ธรรมะด้วยความเพลิดเพลิน
ธรรมสนุกสนาน  มีกิจกรรมการมีส่วนร่วมเพ่ือเป็นเครื่องมือที่น าไปสู่การหลักธรรมของพระพุทธเจ้า 
โดยยึดหลักส าคัญว่า “โลกก็ไม่ซ้ า  ธรรมก็ไม่เสีย” เป็นการเผยแผ่ธรรมด้วยหลัก ๕ ประการ  คือ ๑. 
ค านึงถึงเวลา  ๒. ใช้ภาษาทันสมัย  ๓.ปลุกปลอบใจด้วยสาระ ๔.แทรกธรรมะตามขั้นตอน ๕.ยึดแนว
สอนแบบพุทธ  กระบวนการของธรรมะโอดีใช้หลักการสื่อสารธรรมะตามหลักพระพุทธศาสนา 
เรียกว่า ทฤษฎีสี่ ส. ซ่ึงสามารถสรุปให้จ าง่าย คือ “แจ่มแจ้ง จูงใจ  แกล้วกล้า  ร่าเริง  หรือ  ชี้ให้เห็น
ชัด  ชวนให้ปฏิบัติ  เร้าให้กล้า  ปลุกให้ร่าเริง”  และใช้หลักการสื่อธรรมะตามศาสตร์สมัยใหม่ของ
เบอร์โล คือ SMCR หมายถึง ผู้ส่งสาร สาร ช่องสาร ผู้รับสาร ท าให้เกิดความสอดคล้องกันตาม
แนวทางพระพุทธศาสนาและแนวทางตะวันตก มีเป้าหมายการสร้างองค์กรสันติสุข 

รูปแบบการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดีเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พระวิทยากรจึง
ต้องมคีุณสมบัติ คือ“วิชายอด  จรณะเยี่ยม  เปี่ยมกรุณา  และหยิบยื่นดวงตาแก่สังคม”ซึ่งหมายความ
ว่า วิชายอด  หมายถึงพระวิทยากรผู้เผยแผ่ธรรมต้องศึกษาด้านคันถะธุระและวิปัสสนาธุระอย่าง
ถูกต้องชัดเจน ศึกษาพระไตรปิฎกและปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน  จรณะเยี่ยมหมายถึง  พระวิทยากรผู้
เผยแผ่ธรรมต้องมีความประพฤติเป็นต้นแบบที่ดีงาม เพราะ “ตัวอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าค าสอน” จรณะ
หรือจรรยาจึงน ามาซึ่งความศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง  เปี่ยมกรุณาหมายถึง มีจิตมุ่งมั่นในการรับใช้เพ่ือน
มนุษย์ เพราะงานเผยแผ่ธรรมเป็นงานที่ต้องมีความเสียสละ มีความอดทนในการออกไปช่วยเหลือ
เพ่ือนมนุษย์  หยิบยื่นดวงตาแก่สังคมหมายถึง การให้ปัญญาที่ถูกต้องแก่สังคม เป็นดวงตาแห่งปัญญา
เกิดแสงสว่างภายในจิตใจ เป็นสมองของสังคม สร้างสัมมาทิฐิให้เกิดขึ้นแก่สังคม และสิ่งที่พระ
วิทยากรธรรมะโอดีต้องค านึงตลอดเวลาคือ“อนูปวาโท  อนูปฆาโต  การไม่ว่าร้ายใคร              
ไม่กระทบกระทั่งใคร” ผู้เผยแผ่ธรรมจะต้องเป็นมิตรกับทุกฝ่าย  จงเป็นคนปากช้า แต่หูตาไว พูดน้อย



 

๕๘๘ 

 

ท าให้มาก  ดูให้มาก  นิ่งให้มาก  เพราะงานด้านการเผยแผ่ธรรมเป็นงานที่ต้องเริ่มต้นที่ “ใจ” ก่อน ใจ
เป็นใหญ่ ใจเป็นประธาน  ใจเป็นผู้น า และทุ่มเทเสียสละ ใจรัก ใจประจักษ์แจ้งออกแรง  ใจแสดงให้
เห็น ฉะนั้นงานเผยแผ่เป็นงานของพระอรหันต์ สั่งการโดยผู้บังคับบัญชาสายตรง คือ พระพุทธเจ้า  
เราผู้เดินตามรอยพระอรหันต์นั้น ขออาสาเป็นพุทธทาส คือ ผู้รับใช้พระพุทธเจ้า  งานเผยแผ่นั้นต้อง
สามารถน าพระธรรมค าสอนเข้าไปกระชับพื้นท่ีในหัวใจของคนท้ังหลายอย่างแจ่มแจ้ง จูงใจ แกล้วกล้า 
และร่าเริง  

โดยยึดหลักการสื่อสารธรรมทางตะวันตกของเบอร์โล และลีลาการสอนธรรมของ
พระพุทธเจ้า มีความสอดคล้องกันชัดมากซึ่งประกอบด้วย ผู้ส่งสาร (Sender)  หมายถึง พระวิทยากร
ของธรรมะโอดีจะต้องเป็นผู้ส่งสารให้เข้าใจง่าย เกิดความแจ่มแจ้ง เหมือนเปิดไฟในที่มืด  สาร 
(Message) หมายถึงพระวิทยากรของธรรมะโอดีจะต้องเข้าใจสารอย่างชัดเจน สามารถท าให้สาร
เข้าใจง่ายเป็นการบูรณาการ เพ่ือให้เกิดการ จูงใจ ท าให้เกิดความศรัทธา ช่องทาง หรือ สื่อ 
(Channel) หมายถึง พระวิทยากรของธรรมะโอดีจะต้องใช้ช่องทางในการน าเสนอสารธรรมะด้วยสื่อ
อุปกรณ์  กิจกรรม  การบรรยาย รูปแบบการน าเสนอที่น่าสนใจ เพ่ือให้ความแกล้วกล้า อยากจะไป
ประพฤติปฏิบัติ  และสุดท้ายผู้รับสาร (Receiver) หมายถึง ผู้รับสาร รับธรรมะจะต้องเกิดความรื่น
เริงบันเทิง มีความสนุกสนาน มีอารมณ์ขัน  เกิดความร่าเริง  เกิดความศรัทธา เกิดปัญญา 
เปลี่ยนแปลงตนเองไปในทางท่ีดี  เรียกว่า “เปลี่ยนชีวิตให้ดีกว่าเดิมด้วยธรรมะโอดี”  

ดังนั้น รูปแบบการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดีโดยพุทธสันติวิธี จึงยึดรูปแบบตามการหลัก
โอวาทปาติโมกข์คือ“หลักการ  อุดมการณ์  และวิธีการในการเผยแผ่ธรรมของพระพุทธเจ้า”   
กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม จนเกิด  ๕ ส. คือ ๑.สนุก คือสนุกด้วยการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเพ่ือ
น าไปสู่ข้อคิดและธรรมะเพ่ือชีวิต  ๒.สาระ คือมีสาระควบคู่ไปด้วยความสนุกสนาน  ข้อคิดสะกิดใจทุก
ครั้ง  ๓.สงบ คือความสงบเป็นหนทางให้เกิดปัญญา  มองตนเองก่อนค่อยย้อนดูคนอ่ืน ๔.ส านึก คือคิด
ได้ คิดเป็น รู้จักตนเองมากขึ้น กตัญญูต่อองค์กรและผู้บริหาร หัวหน้า พ่อแม่ ๕.สร้างสรรค์คือน าสื่อ
สมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ให้สร้างสรรค์น่าสนใจ อยากเรียนรู้ ไม่น่าเบื่อ และเป็นการเน้นรูปแบบกิจกรรม 
๖  ประการ คือ ๑)ธรรมะนันทนาการ  ประกอบด้วยเกม เพลงและกิจกรรมน าสู่ , ธรรมะ Play and 
Learn เพลินธรรม ๒) ธรรมะจากสื่อ ประกอบด้วยการสอนธรรมะโดยใช้สื่อมัลติมีเดียที่ทันสมัย , 
PowerPoint ๓) ธรรมะสู่จิตส านึก เป็นการพัฒนาสู่จิตส านึกในการน าไปใช้และด าเนินชีวิตตาม
หลักธรรม, ใจประสานใจ ๔) ธรรมะสัมพันธ์ เป็นการเน้นกระบวนการกลุ่มและการท างานเป็นทีมร่วม
คิดร่วมท า ๕) สังคมคุณธรรม เป็นการสร้างเครือข่ายคุณธรรมในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข           
๖) สะท้อนธรรม สานเสวนา สภากาแฟ สุนทรียสนทนา อภิปราย สัมมนา และการถามตอบ 

 
 



 

๕๘๙ 

 

รูปแบบการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดีตามหัวข้อกิจกรรม 
ตารางท่ี  ๕.๒๘ แสดงรูปแบบการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดีตามหัวข้อกิจกรรม 

กิจกรรม หวัข้อย่อยของกจิกรรม/เนื้อหาการฝึกอบรม รปูแบบการฝึกอบรม 
๑)Play and 
Learn เพลิน
ธรรม 

 

-เปิดหัวใจสู่ธรรมยอดไม้อ่อนโยน ยอดคนอ่อนน้อม 
-สัมพันธภาพด้วนบวกสิ่งเล็กเล็กที่เรียกว่ารัก 
-ยิ้มเปิดประตูสู่มิตรภาพการฟังด้วยหัวใจอย่างลึกซึ้ง 
-ดีตามยถากรรม แต่เลวอย่างเป็นระบบ 
-สามเหลี่ยมไว้วางใจ 
-จุดประกายไฟในการท างาน ความกตัญญูต่อองค์กร 

การบรรยาย 
กิจกรรมกลุ่ม 
การโค้ชชิ่ง 
กระบวนการFA 
Active Learning  

๒)การสื่อสาร
อย่างสันติสุข
ในองค์กร 
(S-M-C-M-R) 
 

-รู้รักสามัคคีใจประสานใจรวมใจเป็นหนึ่งผู้น าในหัวใจคน 
-ขอคืนพ้ืนที่ใจ “พลังแห่งความสามัคคีขององค์กร” 
-เปิดใจ  ขอบคุณ  ชื่นชม ขอโทษ ให้อภัย  สัญญาใจ 
-ลดตัวเองต่ า ท าองค์กรสูง “อภัยทาน” 
-Interfaith Dialogue (สันติสนทนา) 

การบรรยาย 
กิจกรรมกลุ่ม 
การโค้ชชิ่ง 
กระบวนการFA 
Active Learning 

๓)ปลูกรัก 
ปรับพลังจิตใต้
ส านึก 
 

-โปรแกรมพลังจิตใต้ส านึก-ลดอัตตาพัฒนาองค์กร  
-จุดจุบของบุคลากรที่ขาดสติ-สัมปชัญญะ 
-ศีล๕สันติภาพขององค์กรสร้างสัมมาวาจา 
-SWOTองค์กร ความเสี่ยงขององค์กร 
-การจงรักภักดีต่อองค์กร 

การบรรยาย 
กิจกรรมกลุ่ม 
การโค้ชชิ่ง 
กระบวนการFA 
Active Learning 

๔)พัฒนา
ศักยภาพ ปลุก
ยักษ์ส่งความ
รัก 

-เป้าหมายเดียวกัน-พัฒนาศักยภาพเชิงบูรณาการ  
-สื่อสารด้วยความรักของคนในองค์กร (S-M-C-M-R) 
-ขันติธรรมทางศาสนา (Religious  Tolerance) 
-มอบหมายงานกลุ่ม-พลังความสามัคคี-สัมมาวาจา 

การบรรยาย 
กิจกรรมกลุ่ม 
การโค้ชชิ่ง 
กระบวนการFA 
Active Learning 

๕)การสร้าง
สมดุลของ
ชีวิต-วิชาการ
จัดการชีวิต 
 

-ดึงศักยภาพสมองส่วนขวามุ่งสู่ความสุข 
-สามเหลี่ยมความสุขของชีวิต (A-B-C) 
-การบริหารเวลาบริหารอารมณ์ - การสร้างภาพ 
-สิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี  การเชื่อมโยงของชีวิตสู่ความสมดุล 
-การปรับตัวและวิเคราะห์ชีวิตบุคคลของโลก 

การบรรยาย 
กิจกรรมกลุ่ม 
การโค้ชชิ่ง 
กระบวนการFA 
Active Learning 

๖)การจัดการ
ความรู้ สู่การ

-การจัดการความรู้ KM-สรุปกิจกรรมการเรียนรู้- 
-พลังการชื่นชมชีวิตกับสายน้ า  

การบรรยาย 
กิจกรรมกลุ่ม 



 

๕๙๐ 

 

กิจกรรม หวัข้อย่อยของกจิกรรม/เนื้อหาการฝึกอบรม รปูแบบการฝึกอบรม 
จัดการความดี  
 

-ชีวิตและความตาย:การเผชิญความตายอย่างสงบ 
-สวดมนต์ภาวนาเพ่ือสันติภาพในองค์กร 

การโค้ชชิ่ง 
กระบวนการFA 
Active Learning 

๗)Coaching 
Team องค์กร
คุณธรรมชั้นน า 
 

-ภาวนาเพื่อสันติ-พลังแห่งจิตปัจจุบัน-ดอกไม้ความรัก 
-น าเสนอ SWOT องคก์ร ด้วยสันติภาพศีล ๕ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรอย่างสันติสุข 
-มวลรวมความสุขของคนในองค์กร บริการคืองานบุญ 

การบรรยาย 
กิจกรรมกลุ่ม 
การโค้ชชิ่ง 
กระบวนการFA 
Active Learning 

๘)Positive 
Feeling-พลัง
กอดรอดชีวิต 
 

-มหัศจรรย์ความรู้สึกบวก-พลังบุญ 
-สัมพันธภาพด้านบวกและพลังการชื่นชม 
-Connect  to  Happy  Life ใส่ใจความรู้สึก 
-ความต้องการ และความรู้สึกต่อองค์กร 
-ยอมรับ  เคารพ  ให้เกียรติ ในความแตกต่าง 
-Interfaith Dialogue สันติสนทนา การขอโทษจริงจัง 
-กระบวนการ RJ สร้างสมานฉันท์ในองค์กร 

การบรรยาย 
กิจกรรมกลุ่ม 
การโค้ชชิ่ง 
กระบวนการFA 
Active Learning 

๙)บัลลังก์คนดี
ในองค์กร
ต้นแบบคนดี
องค์กร 
 

-น าเสนอประโยคสามัคคีเพ่ือองค์กร 
-ดูละครย้อนดูองค์กร“เราจะเดินไปด้วยกันอย่างไร” 
-โปรดช่วยกันดูแลคนดีในองค์กรเสริมแรงทางบวก 
-สร้างก าลังใจคนในองค์กรรางวัลแด่คนดี 
-พลังแห่งการชื่นชม 

การบรรยาย 
กิจกรรมกลุ่ม 
การโค้ชชิ่ง 
กระบวนการFA 
Active Learning 

๑๐)Format–
Delete ชีวิต 
เปลี่ยนชีวิตให้
ดีกว่าเดิม 

 

-คนส าคัญของชีวิต-ครอบครัวคุณธรรม 
-มาลัยให้แม่ รักแท้ให้พ่อ-ขอขมาพ่อแม่ 
-ภาวนา For Love อุทิศส่วนกุศลท าบุญสังฆทานองค์กร 
-รับพรเป็นสิริมงคล-ขอขมากรรมต่อพระอาจารย์ 
-กล่าวปิดการอบรม-รับของที่ระลึก-ถ่ายภาพหมู่ 
-เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพธรรมะสวัสดี 

การบรรยาย 
การโค้ชชิ่ง 
กระบวนการFA 
 

 

สรุปว่า  รูปแบบการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี เป็น “การเรียนรู้ธรรมะผ่านกิจกรรม” 
เป็นลักษณะของพระวิทยากร ซึ่งพระสงฆ์สามารถท าได้ มีความเหมาะสมอย่างดียิ่ง  เพราะเป็นการ
ประยุกต์หลักค าสอนของพระพุทธศาสนาเพ่ือการเสริมสร้างองค์กรสันติสุข  ด้วยกระบวนการใช้สื่อ
กิจกรรมประกอบการบรรยาย และกิจกรรมกลุ่มเพ่ือการมีส่วนร่วม  โดยเริ่มต้นตั้งแต่การวิเคราะห์



 

๕๙๑ 

 

องค์กร  สร้างรูปแบบการอบรม ออกแบบกิจกรรม เป็นการแก้ปัญหาองค์กรอย่างมีระบบตาม
วิทยาการสมัยใหม่และตามพระพุทธศาสนาเพ่ือเสริมสร้างองค์กรสันติสุข 

จากการทดลองรูปแบบเป็นการบูรณาการวิทยาการสมัยใหม่และพระพุทธศาสนา จึง
เกิดรูปแบบการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี(Dhamma OD Model) ในรูปแบบ “D-H-A-M-M-A-O-
D” สามารถน าเสนอรูปแบบการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี ดังนี้ 

๑) D (Discipline) ความมีระเบียบวินัย 
รูปแบบการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดีมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี

ระเบียบวินัยต่อตนเอง  ต่อคู่บัดดี้  และต่อกลุ่มการอบรม  เคารพกติกาในการอยู่ร่วมกัน   โดยการ
สร้างกติกาในการร่วมกิจกรรม โดยให้ทุกคนยอมรับในกติการ่วมกัน   มีการแจ้งไว้ตั้งแต่ครั้งแรกของ
การอบรม เมื่อมีการไม่เคารพกติกาจะมีการเตือนด้วยการยึดป้ายชื่อของผู้เข้ารับการฝึกอบรม      
เช่น การมาร่วมกิจกรรมไม่ตรงต่อเวลาสอดคล้องกับการพัฒนาด้านพฤติกรรมเรียกว่า ศีล  
(Morality) หรือสีลสิกขา หมายถึงการประพฤติที่ดีงามตามระเบียบ วินัย ข้อบังคับ กฎ กติกาของ
สังคม ไม่ท าให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่ท าให้ตนเองเดือดร้อน  

๒) H (Humanity) ความเป็นมนุษย์ มีมนุษยสัมพันธ์ 
รูปแบบการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี   เน้นการสื่อสารในการอยู่ร่วมกัน  กระบวนการ

ฝึกอบรมมีการสร้างมนุษยสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้วยกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ    
เป็นการช่วยสร้างบรรยากาศแห่งการเปิดเผยตัวเองให้ผู้อ่ืนรู้จัก  มีกิจกรรมเปิดหัวใจสู่ธรรม เพ่ือเป็น
การทักทายและสร้างสัมพันธภาพที่ดี  ลดช่องว่างเป็นการสื่อสารทั้งสองทาง ระหว่างวิทยากรและผู้
เข้ารับการอบรม  การสร้างสัมพันธภาพด้านบวก รู้ รัก สามัคคี ใจประสานใจ -รวมใจเป็นหนึ่ง 
กิจกรรมยอดไม้อ่อนโยนยอดคนอ่อนน้อม สอดคล้องกับการพัฒนาด้านพฤติกรรม เรียกว่าศีล  
(Morality) หรือสีลสิกขา หมายถึง การอยู่ร่วมกันในองค์กรที่ปกติสุข ยอมรับ เคารพ อดทนในความ
แตกต่างทางความคิด มีความรู้สึกว่า“โลกทั้งผองเราคือพ่ีน้องกัน”  

๓) A (Ambition) ความมุ่งม่ัน 
รูปแบบการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี  เป็นการจัดกิจกรรมเพ่ือกระตุ้นให้ผู้เข้ารับการ

อบรมได้เรียนธรรมะผ่านกิจกรรม ในรูปแบบของกิจกรรม เกม การมีส่วนร่วม สร้างโจทย์ในการ
ท างานร่วมกัน สร้างการท างานเป็นทีม  เน้นสู่ความสามัคคี และน าไปสู่การพัฒนาตนเอง  สอดคล้อง
กับการพัฒนาด้านจิตใจ เรียกว่า สมาธิ (Concentration) หรือจิตตสิกขา เมื่อกายอยู่ในอาการสงบ 
จิตก็สงบ  หมายถึง มีความมุ่งมั่นพัฒนาด้านของจิตใจให้เข้มแข็งมั่นคง  สามารถจัดการกับปัญหา
ต่างๆได้ และพัฒนาตนเองไปสู่เป้าหมายในการท างานและชีวิต ถึงแม้จะมีอุปสรรคมากมายก็ตาม   

 
 



 

๕๙๒ 

 

๔) M (Mindfulness) การมีสติ 
รูปแบบการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี  มีวิธีการพัฒนาสติของผู้เข้ารับการฝึกอบรมตั้งแต่

เริ่มต้น ใช้กระบวนการ “สะอาด  สว่าง  สงบ”  ทุกกิจกรรมจะมีการเน้นย้ าเรื่องสติในการบริหารชีวิต
และการท างาน มีภาคปฏิบัติ บริหารจิตเจริญปัญญา สอดคล้องกับการพัฒนาด้านจิตใจ เรียกว่า 
สมาธิ (Concentration) หรือจิตตสิกขา  หมายถึง วิธีการของการฝึกอบรมของธรรมะโอดีมุ่งพัฒนา
ฐานใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม กิจกรรมทุกอย่างจึงเน้นการฝึกสติ เพ่ือน าไปสู่สมาธิที่มั่ นคงในการ
ท างานและการใช้ชีวิต 

๕) M (Meditation) การมีสมาธิ 
รูปแบบการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี  วิธีการสร้างสันติภายในด้วยภาวนามัย เข้าสู่

กิจกรรมภาวนาเพื่อสันติภาพ  จึงต้องมีเรื่องของการพัฒนาจิตควบคู่ไปด้วย เพราะการท างานร่วมกัน
จริงๆ ส่วนมากกระทบ  กระเทือน  กระแทก ความรู้สึก กระทบที่ใจเป็นส าคัญ จึงต้องยกใจขึ้นเพ่ือ
พัฒนา จึงมีความสอดคล้องกับสมาธิในไตรสิกขา ทุกกิจกรรมก่อนจะจบกิจกรรมจะมีการให้ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมเข้าสู่สมาธิเพ่ือทบทวนสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ และการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน แล้วให้
เวลาในการเขียนลงกระดาษ หลังจากทบทวนเสร็จ 

๖) A (Attitude change) การปรับทัศนคติ 
รูปแบบการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี  มีวิธีการเปลี่ยนแปลงคนเพ่ือเกิดสัมมาทิฐิ เพราะ

มีค าว่ากล่าวว่า “ทัศนคติคือทุกสิ่งทุกอย่าง” กิจกรรมทุกอย่างของการฝึกอบรมจึงมุ่งปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ปรับเปลี่ยนทัศนคติ  ค านึงถึงความเหมาะสมของบุคคล  เวลาและสถานที่  และมีการปรับ
ใช้กิจกรรมให้เหมาะกับผู้รับการฝึกอบรม เกิดความส านึกในการกระท าของตนเอง “เปลี่ยนชีวิตให้
ดีกว่าเดิม ”สอดคล้องกับการพัฒนาด้านปัญญา เรียกว่า ปัญญา (Wisdom) หรือปัญญาสิกขา   
เพราะเม่ือเกิดสติปัญญาก็สามารถน าพาตนเองไปสู่สันติสุข และน าไปสู่องค์กรสันติสุข 

๗) O (Organization) องค์กร 
รูปแบบการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี  มุ่งพัฒนาคนในองค์กร เพราะคนมีความส าคัญ

มากที่สุด  จึงต้อง “บริหารคนก่อนบริหารงาน”  เมื่อคนมีคุณภาพก็ส่งผลต่องานที่มีคุณภาพด้วย   
การจะสร้างให้องค์กรมีคุณภาพจึงต้องพัฒนาคนด้วยกระบวนการฝึกอบรมทั้งแนวทางวิทยาการ
สมัยใหม่และพระพุทธศาสนา  เพราะคนอยู่ในองค์กรมีความแตกต่างทางด้านความคิด   เราหล่อ
หลอมอย่างไรให้เกิดค าว่า “จงรักภักดีต่อองค์กร” คนในองค์กรจึงต้องมีการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน  
ด้วยการเรียนรู้หลักพ้ืนฐานของความเป็นมนุษย์ คือ ศีล ๕  พัฒนาองค์กรไปสู่ “องค์กรศีล ๕” 
สอดคล้องกับหลักภาวนา ๔ หมายถึง พัฒนากาย พัฒนาศีล พัฒนาจิตและพัฒนาปัญญา เพ่ือเกิดสันติ
สุขในองค์กร 

 



 

๕๙๓ 

 

 
๘) D (Development)   การพัฒนา 
รูปแบบการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี  เป็นการพัฒนามนุษย์ได้ผลลัพธ์ตามหลักภาวนา  

๔  คือ พัฒนากาย พัฒนาศีล พัฒนาจิต และพัฒนาปัญญาจึงมีวิธีการ ๕ ส. เพ่ือจัดรูปแบบการ
ฝึกอบรม  คือ ๑) สนุก หมายถึง การฝึกอบรมจะต้องเกิดความเพลิดเพลินธรรม บันเทิงใจ มีความสุข
ในการเรียนรู้ธรรมะผ่านกิจกรรม เป็นการเปิดใจผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ๒) สาระ หมายถึง           
การฝึกอบรมจะต้องเกิดสาระความรู้ทางวิชาการ น าหลักธรรมของพระพุทธเจ้าสามารถไปปฏิบัติ      
มีสาระธรรมของชีวิต เพ่ือเป็นแนวทางของชีวิต  ๓) สงบ หมายถึง การฝึกอบรมจะต้องเกิดภาค
บริหารจิตเจริญปัญญา สร้างสันติภายใน เพื่อให้กลับมาดูจิตใจของตนเอง เพราะ “สุขอ่ืนยิ่งกว่าความ
สงบไม่มี”  ๔) ส านึก หมายถึง การฝึกอบรมจะต้องเกิดความส านึกที่จะต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของตนเองในไปทางที่ดีขึ้น  รู้ว่าอะไรควรท ามิควรท าในชีวิต  ๕) สร้างสรรค์  หมายถึง กิจกรรมการ
ฝึกอบรมจะต้องเกิดความคิดท่ีสร้างสรรค์เกิดปัญญา พัฒนาตามภาวนา ๔ คือ พัฒนากาย   พัฒนาศีล    
พัฒนาจิต   พัฒนาปัญญา 

 รูปแบบการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี (Dhamma OD Model)ใช้วิธีการเรียกว่า 
“ฉลาดประยุกต์ สนุกมีสาระ”  โดยปรับศาสตร์เข้าหาพระพุทธศาสนา เป็นการฝึกอบรมแบบเชิง
รุกเข้าหาองค์กร โดยยึดหลักการสื่อสารทางตะวันตก SMCR ของ “เดวิด เค.เบอร์โล (David K. 
Berlo) และหลักการสื่อสารของพระพุทธเจ้าแบบ ๔ ส. โดยหลักการสื่อสารทั้งสองมีการสนับสนุน
ส่งเสริมท าให้การฝึกอบรมและการเผยแผ่ธรรมประสบความส าเร็จ  ซึ่งประกอบด้วย ๑) ผู้ส่งสาร 
(Sender)หมายถึง พระวิทยากรต้องสื่อสารให้เกิดความแจ่มแจ้ง ชัดเจน ๒) สาร (Message)   
หมายถึง ข้อมูลการฝึกอบรมให้เกิดความเข้าใจง่าย ปรับประยุกต์เพ่ือเกิดการจูงใจ  ท าให้เกิดความ
ศรัทธา  ๓) ช่องทาง หรือ สื่อกิจกรรม (Channel) หมายถึง กิจกรรมที่น าไปสู่การฝึกอบรม เรียนรู้
ธรรมะผ่านกิจกรรม เพ่ือให้เกิดความแกล้วกล้า อยากจะไปประพฤติปฏิบัติ และ๔) ผู้รับสาร 
(Receiver) หมายถึง ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดความสุขสนุกสนาน มีส่วนร่วมในการเรียนรู้         
เกิดความร่าเริง  มีพลังศรัทธา เกิดปัญญา เปลี่ยนแปลงตนเองไปในทางท่ีดีขึ้น 

รูปแบบการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี (Dhamma OD Model) ยังสอดคล้องกับหลัก
ไตรสิกขาซึ่งเป็นการพัฒนาคนให้เป็นผู้มีคุณภาพ เป็นการปลูกฝังให้คนในองค์กร มีคุณธรรมจริยธรรม 
เพ่ือก่อให้เกิดความสงบสุขในองค์กร เพราะการใช้หลักไตรสิกขา (The Threefold Training)   
เป็นกระบวนการในการฝึกฝน อบรม ฝึกหัดเพ่ือพัฒนาคนใน ๓ ด้านคือ  ๑) พัฒนาด้านพฤติกรรม 
เรียกว่า ศีล (Morality) หรือสีลสิกขา หมายถึงการประพฤติที่ดีงามตามระเบียบ วินัย ข้อบังคับ      
กฏ กติกาของสั งคม ไม่ท า ให้ผู้ อ่ื น เดื อดร้อน ไม่ท า ให้ตน เอง เดือดร้ อน ทั้ งกายและใจ               
ในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่า ศีล ๕  ส่วนในทางบ้านเมืองเรียกว่ากฏหมาย บุคคลผู้มีศีลเป็น



 

๕๙๔ 

 

เบื้องต้น ย่อมมีอาการเป็นปกติทางกายพร้อมที่จะพัฒนาจิต ซึ่งสอดคล้องกับ D=Discipline ระเบียบ
วินัย H=Humanity มนุษยสัมพันธ์  ๒) พัฒนาด้านจิตใจ เรียกว่า สมาธิ (Concentration) หรือจิต
ตสิกขา เมื่อกายอยู่ในอาการสงบ จิตก็สงบ พร้อมที่จะพิจารณาสืบค้นหาเหตุผล ซึ่งสอดคล้องกับ 
A=Ambition ความมุ่งมั่น M=Mindfulness สติ   M=Meditation สมาธิ  ๓)พัฒนาด้านปัญญา 
เรียกว่า  ปัญญา (Wisdom) หรือปัญญาสิกขา  เมื่อกาย   ใจอยู่ในอาการสงบ ก็จะสามารถใช้ปัญญา
พิจารณาด้วยเหตุและผล ซึ่งสอดคล้องกับ A=Attitude change ปรับทัศนคต ิ     

รูปแบบการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี (Dhamma OD Model) จึงมีเป้าหมายของการ
ฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดสันติสุข คือ ภาวนา เพราะ หมายถึง การเจริญ การฝึกอบรม   
การท าให้เกิดขึ้นมีขึ้น การพัฒนา สามารถออกเป็น ๔ ประเภท  ๑) กายภาวนา การพัฒนากาย     
การฝึกอบรมกาย  สุขภาพกายแข็งแรง  มีความยิ้มแย้มแจ่มใส บุคลิกภาพน่าศรัทธา ๒) ศีลภาวนา 
การพัฒนาความประพฤติ  การฝึกอบรมศีลให้ตั้งอยู่ในระเบียบวินัย  ไม่เบียดเบี ยนหรือก่อความ
เดือดร้อนเสียหาย อยู่ร่วมกันกับผู้ อ่ืนอย่างสันติ  เกื้อกูลแก่กัน  ๓) จิตตภาวนา การพัฒนาจิต       
การฝึกอบรมจิตใจให้เข้มแข็งมั่นคงเจริญงอกงามด้วยคุณธรรมทั้งหลาย  มีความเมตตากรุณาในการ
ท างานร่วมกัน  “รักษาลมหายใจของตนเอง” ๔) ปัญญาภาวนา การพัฒนาปัญญา การฝึกอบรม
ปัญญา สามารถแก้ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการด านินชีวิตครอบครัว ส่วนตัวและการท างาน  

ดังนั้น รูปแบบการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี (Dhamma OD Model)  ต้องเริ่มต้นจาก
การฝึกความมี "ระเบียบวินัย" ของบุคลากรในองค์กรซึ่งเป็นพ้ืนฐานของความมนุษย์ คือ “ศีล” เช่น 
การเป็นคนตรงต่อเวลา ศีลถือว่าเป็นความปกติ  จึงพัฒนาไปสู่ความเป็น "มนุษย์" ที่สมบูรณ์ด้วยการ
สร้างมนุษยสัมพันธ์ สร้างสัมสัมพันธภาพในการอยู่ร่วมกัน เรียนรู้การเคารพและให้เกียรติกันซึ่งกัน
และกัน ด้วย "ความมุ่งม่ัน" พัฒนาตนเองจนไปถึงเป้าหมายของของการท างานและชีวิต ด้วยการมี 
"สติ" รู้เท่าทันอารมณ์ เพราะมีสติเมื่อใด สันติเกิดขึ้นเมื่อนั้น จนน าไปสู่สันติภายในเพ่ือแก้ปัญหา
ความขัดแย้งภายในตนเองและองค์กร  ด้วยการใช้ภาวนามัย จะน าไปสู่การมี "สติ" ดังค าว่าที่ว่า “สุข
อ่ืนยิ่งไปกว่าความสงบไม่มี”  เมื่อภายในเปลี่ยนแปลงจึงน าไปสู่การ "ปรับเปลี่ยนทัศนคติ" ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น  ด้วยการฝึกที่จะเป็นคนที่รู้จัก “ขอบคุณ  ชื่นชม  ขอโทษ และให้อภัย” 
ตนเองและคนอ่ืนได้  เพราะ “สันติของบุคคลน าไปสู่สันติสากลขององค์กร” 

สรุปว่า รูปแบบการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดีเกิดองค์กรสันติสุขได้อย่างยั่งยืน จะต้อง
เกิดสันติสุขในระดับบุคคลก่อนเกิดสันติสุขในระดับองค์กร ดังนั้นรูปแบบการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี
จึงมีขั้นตอนการจัดรูปแบบ ดังนี้   การวิเคราะห์องค์กรที่จะฝึกอบรมเพื่อใช้ในการวางแผน  
ออกแบบรูปแบบกิจกรรม  แนวทางการจัดกิจกรรมให้เฉพาะเจาะจงเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย     
ซึ่งส่วนใหญ่ในโรงพยาบาลจะต้องทราบถึงวิชาชีพ อายุ  ต าแหน่ง  แผนกของผู้เข้าอบรม การ
ปฏิบัติการอบรม  เป็นไปตามหลักของการสื่อสารที่ดี  และมีหลักธรรมค าสอนที่เข้าถึงจิตใจของผู้เข้า



 

๕๙๕ 

 

อบรม      จึงสามารถเข้าใจ และน าไปปฏิบัติได้ การตรวจสอบกระบวนการฝึกอบรม  ส่วนใหญ่จะมี
การตรวจสอบโดยวิทยากรระหว่างการฝึกอบรม  หากพบว่ากิจกรรมไม่สอดคล้อง  หรือดึงดูดความ
สนใจผู้เข้ารับการอบรมได้น้อย  จะมีการปรับเทคนิคการอบรม  จะเห็นว่าองค์กรที่เข้ารับการอบรม
เกิดสันติสุขจะสามารถประเมินได้จากระหว่างการอบรมพบว่า  ผู้ เข้ารับการอบรมมีรอยยิ้ม  
สนุกสนาน  มีความสุข  มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ จากการทดลองรูปแบบการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี 
ณ โรงพยาบาลล าพูน “ผลการประเมินความพึงพอใจหลังการอบรมอยู่ในระดับมากที่สุด( =
๔.๗๓) คือ พระวิทยากรมีความรู้ ในหลักสูตร มีการบูรณาการเนื้ อหากับหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา  มีความพร้อมของอุปกรณ์ประกอบการสอน และผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนรู้”และจากการสัมภาษณ์หลังการรับการฝึกอบรมระยะเวลา ๒ เดือน ผู้เข้ารับการ
อบรมยังสามารถน าแนวคิดจากการอบรมไปใช้ปฏิบัติในชีวิตประจ าวันและการปฏิบัติงานได้ดีตาม
หลักภาวนา๔ คือ พัฒนากาย พัฒนาพฤติกรรม พัฒนาจิตใจ และพัฒนาปัญญา จึงน าไปสู่สันติสุขส่วน
บุคคล พัฒนาไปสู่สันติสุขขององค์กร   

การฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี (Dhamma OD Model)  มีการมุ่งพัฒนาวิชาด าเนินชีวิต 
คือ Soft  Skill และ Life  Skill เป็น  “การบริหารคน ก่อนบริหารงาน”  เพราะคนมีความส าคัญมาก
จึงเป็นการเน้นประสิทธิภาพในการท างาน  สัมพันธภาพในการท างาน  พัฒนาการท างานเป็นทีม  
สร้างความสุขกับการท างาน  ความรักความสามัคคี  การเคารพให้เกียรติกัน การขอบคุณ การชื่นชม 
การขอโทษ การให้อภัย  สร้างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกัน  รักษาสันติภาพในองค์กร มุ่งเน้นการพัฒนา
ชีวิต  สู่องค์กรแห่งความรัก  องค์กรแห่งการเรียนรู้  องค์กรแห่งการสื่อสาร  องค์กรแห่งสันติภาพ   
เพ่ือให้บุคลากรเกิด ๔ ภาพ คือ ๑) สมรรถภาพ (ต้องเก่งกว่าเดิม) ๒) คุณภาพ (ต้องผลงานออกมา
ดีกว่าเดิม) ๓) สัมพันธภาพ (ต้องเข้าใจเพ่ือนมนุษย์กว่าเดิม ไม่มีความขัดแย้ง) ๔) สุขภาพ  (ต้องมี
ความสุขกับงานที่ท ากว่าเดิม)  เรียกว่า “งานได้ผล  และคนเป็นสุข” การฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี 
(Dhamma OD Model) จึงเป็นกระบวนการเผยแผ่ธรรมตามแนวทางของพระพุทธเจ้า โดยมี
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาบูรณาการร่วมกับวิทยาการสมัยใหม่ โดยมุ่งสู่การพัฒนาคนให้มีสันติ
ภายในเพ่ือเกิดสันติภายนอก  เป็นการน าเอาหลักการ  รูปแบบ กิจกรรม  สื่อการสอน  วิธีการที่
ทันสมัย  เทคโนโลยี  ภาษาที่เข้าใจง่าย เหตุการณ์ตัวอย่างสมัยใหม่  กิจกรรมการมีส่วนร่วม        
การสื่อสารธรรมที่ร่วมสมัย ด้วยวิธีการ “ฉลาดประยุกต์ สนุกสาระ” เป็นการปรับเปลี่ยนวิธีการสอน 
ประยุกต์ธรรมะให้ทันโลก  ผู้ฟังมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ และพุทธบูรณาการธรรมะเข้ากับชีวิต        
เป็นการปรับประยุกต์  ๔ ประการคือ ๑) ปรับวิธีการ ๒) ปรับสถานที่  ๓) ปรับวันเวลา ๔) ปรับ
ธรรมะเข้าหาคน  เป็นการฝึกอบรมแบบเชิงรุก รุกเข้าไปหาในองค์กรเพ่ือมอบธรรมะให้เข้าถึง
คนท างานในองค์กรและมีกิจกรรมการเรียนรู้แบบ ๕ ส. คือ สนุก สาระ สงบ ส านึกและสร้างสรรค์ 
เป็นกระบวนการธรรมะพัฒนาองค์กร   ซึ่ ง เรียกว่ า“วิทยากรกระบวนการธรรมะโอดี ”                



 

๕๙๖ 

 

เป็นการบูรณาการศาสตร์ตะวันตกและศาสตร์ตะวันออก ซึ่งพระวิทยากรจ าเป็นต้องมีทั้งศาสตร์และ
ศิลป์ในการเผยแผ่ธรรมประยุกต์ เป็นการน าเอาหลักวิทยาการสมัยใหม่และหลักพระพุทธศาสนา มา
บูรณาการเพ่ือให้เกิดการยอมรับ  ทันเหตุการณ์  เหมาะสมกับสังคมปัจจุบัน และเกิดรูปแบบการ
ฝึกอบรมให้เหมาะสมกับองค์กรยุคใหม่และสังคมไทย ในความหลากหลายทางความคิด ความเชื่อ 
ศาสนา และวัฒนธรรมเพราะคนในไปปัจจุบันนี้มีความหลากหลาย ซึ่งพระพุทธเจ้าจัดบุคคลไว้เหมือน
ดอกบัว ๔ เหล่าจึงต้องมีรูปแบบกระบวนการที่ประยุกต์สอดคล้องเพ่ือง่ายต่อการเรียนรู้และให้การ
เผยแผ่ธรรมมีชีวิต มีความเข้าใจง่าย ไม่เบื่อหน่ายค าสอนของพระพุทธศาสนา สามารถน าธรรมะไป
บูรณาการในชีวิตได้ตามความเป็นจริง 
 

๕.๔.๔ กระบวนการฝึกอบรมพระวิทยากรต้นแบบสันติภาพ 
 

กระบวนการฝึกอบรมวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี หรือ การพัฒนาพระ
วิทยากรต้นแบบสันติภาพ จากการสังเคราะห์ผู้วิจัยแบ่งการพัฒนาออกเป็น ๕ ด้าน คือ ๑) ด้านพระ
วิทยากรต้นแบบ  ๒) ด้านกระบวนการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี  ๓) ด้านการพัฒนาองค์กร           
๔) ด้านเครื่องมือพุทธสันติวิธี  ๕) ด้านการสร้างสันติภายใน  โดยแต่ละด้านมีกิจกรรมรองรับเพ่ือ
สามารถตอบโจทย์การพัฒนาวิทยากรต้นแบบธรรมะโอดีโดยพุทธสันติวิธี   ซึ่งแต่ละด้านมีการมุ่งเน้น 
ดังนี้   

๑) ด้านพระวิทยากรต้นแบบ มุ่งเน้นวิทยากรตามแนวทางพระพุทธศาสนาเถรวาทและ
วิทยากรตามแนวทางศาสตร์สมัยใหม่ สร้างอัตลักษณ์วิทยากรแนวพุทธ ปรับศาสตร์เข้าหา
พระพุทธศาสนา เป็นวิทยากรกระบวนการฝึกอบรม 

๒) ด้านกระบวนการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี  มุ่งเน้นศึกษารูปแบบการการฝึกอบรม 
กิจกรรมแบบธรรมะโอดี หลักสูตรการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี การออกแบบกิจกรรมตามแนวทาง
ของธรรมะโอดี วิทยากรกระบวนการธรรมะโอดี  

๓) ด้านการพัฒนาองค์กร  มุ่งเน้นการวิเคราะห์องค์กร การวินิจฉัยองค์กร ปัจเจก 
โครงสร้าง ความต้องการผู้บริหาร ความต้องการผู้จัดการฝึกอบรม ความต้องการผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
การออกแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับบริบทองค์กรนั้นเพื่อตอบโจทย์ปัญหาขององค์กร 

๔) ด้านเครื่องมือพุทธสันติวิธี  มุ่งเน้นการแก้ปัญหาความขัดแย้งในองค์กร หลักธรรม
แก้ปัญหาความขัดแย้ง ออกแบบกิจกรรมแก้ปัญหาความขัดแย้ง แนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้ง
ในองค์กรด้วยพุทธสันติวิธี การไกล่เกลี่ย การสานเสวนา การเจรจา หาทางออกร่วมกันด้วยสันติวิธี 

๕) ด้านการสร้างสันติภายใน มุ่งเน้นการฝึกวิปัสสนากรรมฐาน สร้างสันติภายใน 
เพราะสุขอ่ืนยิ่งกว่าความสงบไม่มี เริ่มด้วยความสงบ จบด้วยความฉลาด การออกแบบกิจกรรมพัฒนา
ด้านจิตใจ  สรุปเป็นตาราง  ดังนี้  



 

๕๙๗ 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภาพที่  ๕.๒๔  กระบวนการฝึกอบรมพระวิทยากรต้นแบบสันติภาพ 
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๕๙๘ 

 

๑) ด้านพระวิทยากรต้นแบบ 
พระวิทยากรต้นแบบต้องมีความรู้ ความเข้าใจ  ทักษะ สติ-สันติ  ทัศนคติ การสร้าง

เครือข่าย เกี่ยวกับพระวิทยากรตามแนวทางพระพุทธศาสนาและพระวิทยากรตามแนวทางศาสตร์
สมัยใหม่ มีการบูรณาการเข้าด้วยกันเป็นการปรับศาสตร์เข้าหาพระพุทธศาสนา โดยมี อัตลักษณ์ของ
พระวิทยากรแนวพุทธศาสนาเป็นฐานและน าความเป็นวิทยากรตามแนวทางศาสตร์สมัยใหม่มา
สนับสนุนหรือประยุกต์ให้เกิดความความน่าสนใจยิ่งขึ้น แต่ในบริบทเน้นนี้ความเป็นพระวิทยากร
ต้นแบบในเชิงพระพุทธศาสนา พระวิทยากรต้นแบบจะต้องมีเครื่องมือหรือมีรูปแบบการฝึกอบรมที่มี
ความหลากหลาย ปรับใช้ให้เหมาะกับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นวัยท างานวัย
ผู้ใหญ่  พระวิทยากรจึงยึดในหลักการ อุดมการณ์  วิธีการ  มีคุณลักษณะมีคุณสมบัติพร้อมในการเป็น
วิทยากรต้นแบบ  

พระวิทยากรต้นแบบจ าเป็นต้องมีความรู้ (Knowledge) ความรู้ในการเป็นวิทยากร
ต้นแบบกระบวนการ (Facilitator) มีความรู้ในการเป็นวิทยากรตามศาสตร์สมัยใหม่ มีความรู้ในการ
เป็นวิทยากรตามพระพุทธศาสนาเถรวาท มีความรู้ในการเป็นวิทยากรตามรูปแบบการฝึกอบรมธรรมะ
โอดี มีความรู้ในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาตามพระไตรปิฎก ถือว่าเป็นภาควิชาการเป็นปริยัติเป็น
ทฤษฏีในด้านของความรู้เบื้องต้นของการเป็นวิทยากรต้นแบบตามศาสตร์สมัยใหม่ประกอบด้วย  
“ความหมายของวิทยากร  ประเภทของวิทยากร  คุณค่าความส าคัญของวิทยากร  ต้นแบบส าหรับ
การเป็นวิทยากร  การฝึกอบรมส าหรับวิทยากร  กลวิธีการน าเสนอส าหรับวิทยากร  การพูดส าหรับ
วิทยากร  เทคนิคส าหรับวิทยากร  การใช้กิจกรรมส าหรับวิทยากร  การใช้สื่อฝึกอบรมส าหรับ
วิทยากร  บุคลิกภาพส าหรับวิทยากร  หลักสูตรส าหรับวิทยากร  การวัดผลประเมินผลส าหรับ
วิทยากร  จิตวิทยาการเรียนรู้ส าหรับวิทยากร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ส าหรับวิทยากร และ
Learning Facilitatorส าหรับวิทยากร” ถือว่าเป็นความรู้เบื้องต้นเป็นทฤษฏีของการจะพัฒนาเป็น
วิทยากรต้นแบบ ผู้ที่จะพัฒนาตนเป็นวิทยากรต้องศึกษาความรู้ด้านวิทยากรให้เกิดความแจ่มแจ้งจน
เกิดความเข้าใจเพราะเป็นบันไดข้ันแรกของการพัฒนา ถือว่าเป็นปริยัติในด้านของวิทยากรต้นแบบ ซึ่ง
มีผู้ที่มีประสบการณ์ได้ศึกษาค้นคว้าเขียนไว้เพื่อเป็นความรู้และแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องในการเป็น
วิทยากรต้นแบบ ในศาสตร์สมัยใหม่ความรู้ในการเป็นวิทยากรต้นแบบกระบวนการ (Facilitator) ซึ่งมี
ความสอดคล้องกับวิทยากรธรรมะโอดีควรจะมีความรู้อะไร จึงจะท าให้การเป็นวิทยากรต้นแบบ
ประสบความส าเร็จผล 

ความรู้การเป็นวิทยากรตามแนวทางพระพุทธศาสนาเถรวาทประกอบด้วย “ความหมาย
และความส าคัญวิทยากรตามพระพุทธเจ้า การพัฒนาวิทยากรต้นแบบตามพระพุทธเจ้า หลักการ
พัฒนาวิทยากรต้นแบบตามพระพุทธเจ้า อุดมการณ์พัฒนาวิทยากรต้นแบบตามพระพุทธเจ้า วิธีการ
พัฒนาวิทยากรต้นแบบตามพระพุทธเจ้า การพัฒนามนุษย์ที่สมบูรณ์ตามพระพุทธเจ้า  การเผยแผ่



 

๕๙๙ 

 

ธรรมของวิทยากรตามพระพุทธเจ้า และพระวิทยากรต้นแบบตามแนวทางพระพุทธเจ้า” ซึ่งเป็น
ความรู้ในมิติของพระพุทธศาสนาว่าพระพุทธเจ้ามีการพัฒนาพระวิทยากรหรือพระธรรมทูตอย่างไร 
พระธรรมทูตที่ออกไปท างานเผยแผ่พระพุทธศาสนาควรมีคุณสมบัติอย่างไร พระพุทธเจ้าให้หลักการ 
อุดมการณ์ วิธีการอย่างไรในการท างานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ถือว่าเป็นความรู้เป็นทฤษฏีของ
พระพุทธเจ้าในการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ สิ่งส าคัญมากมีความรู้ในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
ตามพระไตรปิฎกอย่างถูกต้อง 

 

๒)ด้านกระบวนการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี 
 

พระวิทยากรต้นแบบต้องมีความรู้ ความเข้าใจ  ทักษะ  สติ-สันติ ทัศนคติ การสร้าง
เครือข่าย เกี่ยวกับรูปแบบการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี กิจกรรมการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี 
หลักสูตรการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี การออกกิจกรรมเพ่ือตอบโจทย์ขององค์กร  วิทยากรต้นแบบ
จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในรูปแบบการฝึกอบรมธรรมะโอดี โดยธรรมะโอดีเป็นศัพท์ที่บัญญัติขึ้นมา
ใหม่ระหว่างศาสตร์สมัยใหม่และพระพุทธศาสนาบูรณาการเข้าด้วย เพ่ือท าให้ธรรมะมีชีวิตเหมาะกับ
กลุ่มเป้าหมาย  จึงต้องฝึกทักษะการเป็นวิทยากรต้นแบบธรรมะโอดี เพ่ือสร้างเครือข่าย (Network)  
การท างานร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นทีมและนักประสานงานมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออกแบบกิจกรรมการ
ฝึกอบรมใหม่ๆ มีการพัฒนาสมรรถนะการเป็นวิทยากรต้นแบบร่วมกันอย่างต่อเนื่อง  มีการท า
กิจกรรมร่วมกันกับต่างศาสนา เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน มีการร่วมกันท ากิจกรรมเพ่ือเป็นประโยชน์
ต่อสังคมเป็นจิตอาสา  โดยเป้าหมายของการท างานด้านเผยแผ่เป็นวิทยากรต้นแบบธรรมะโอดี
ต้องการสร้างเครือของการเป็นวิทยากรต้นแบบ สามารถท างานเป็นทีม เพราะทีมไม่สามารถเกิดขึ้น
จากค าสั่ง แต่ทีมเกิดขึ้นจากใจของทุกท่าน วิทยากรจึงอาศัยเครือข่ายการท าง านร่วมกันผ่าน
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาคือ อปริหานิยธรรม ธรรมที่ท าให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะหรือ
องค์กรเครือข่าย ยุคปัจจุบันไม่สามารถท างานคนเดียวได้ ต้องอาศัยเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาและอาศัยเทคโนโลยีมาช่วยกันสร้างเครือข่าย เช่น การมีกลุ่ม ไลน์ของวิทยากร
ต้นแบบ การมีเฟชบุ๊คของวิทยากรต้นแบบ เพ่ือช่วยกันสื่อสารธรรมะออกไปสู่สังคมในมิติของโลก
ปัจจุบัน ซึ่งผู้คนรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อออนไลน์ วิทยากรต้นแบบจึงต้องอาศัยเครื่องมือสมัยใหม่มา
สนับสนุนส่งเสริมให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง การท างานเป็นเครือข่ายจึงต้องมีการ
พัฒนาทักษะ กิจกรรม กระบวนการเรียนรู้ใหม่ๆ มีการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันเพ่ือการพัฒนาต่อ
ยอดกิจกรรม และมีการมอบรางวัลเป็นแรงบันดาลใจให้วิทยากรต้นแบบที่ท างานเผยแผ่
พระพุทธศาสนาและองค์กรสังคม  

 
 
 
 
 
 



 

๖๐๐ 

 

๓)ด้านการพัฒนาองค์กร 
 

พระวิทยากรต้องมีความรู้ ความเข้าใจ  ทักษะ  สติ-สันติ  ทัศนคติ การสร้างเครือข่าย 
เกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรด้วยการวิเคราะห์องค์กรตามแนวทางอริยสัจ ๔ และกระบวนการของการ
SWOT เป็นการวินิจฉัยองค์กร โครงสร้างขององค์กร พันธกิจ ค่านิยม ขององค์กร ก่อนวิทยากรจะ
สร้างหลักสูตรหรือกิจกรรม ด้วยการค้นหาTN ความจ าเป็นในการฝึกอบรมว่าองค์กรก าลังเผชิญ
ปัญหาอะไร ความคาดหวังหรือความต้องการผู้บริหาร ความต้องการผู้จัดการฝึกอบรม  ความต้องการ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม พระวิทยากรต้นแบบจะต้องออกแบบกิจกรรมให้สอดรับเกิดความเหมาะสมกับ
บริบทขององค์กรนั้นๆ เป้าหมายแท้จริงของการฝึกอบรมนี้คืออะไร วิทยากรต้องสามารถค้นหาความ
ต้องการที่แท้จริง 

พระวิทยากรต้นแบบจึงต้องมีความเข้าใจ (Understand) ในองค์กรที่จะไปบรรยายหรือ
ท ากิจกรรมเป็นอย่างดี   มีความเข้าใจในหลักค าสอนและการเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีความเข้าใจใน
หลักการ วิธีการ อุดมการณ์ในการเผยแผ่ธรรม มีความเข้าใจในบริบทขององค์กรและบุคคลผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม มีความเข้าใจในความเป็นพหุวัฒนธรรม เคารพในความแตกต่าง มีความเข้าใจในปัญหา
ของเข้ารับการฝึกอบรมเป็นอย่างดี ถือว่าวิทยากรต้นแบบจะต้องมีความเข้าใจในค าสอนของ
พระพุทธเจ้าที่ถูกต้องเพ่ือจะไปเผยแผ่ที่ถูกต้อง การเผยแผ่จึงต้องยึดตามหลักของพระไตรปิฏกแต่
วิธีการสามารถประยุกต์เพ่ือให้เกิดความเข้าใจง่ายเหมาะสมกับยุคปัจจุบัน วิทยากรต้องเข้าใจ
กระบวนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคปัจจุบันว่าท าอย่างไรผู้คนจะสามารถน าค าสอนไปประยุกต์
ได้ในชีวิตและการท างานได้ รูปแบบการเผยแผ่ วิธีการถ่ายทอดจึงต้องร่วมสมัยมีกิจกรรมแบบมีส่วน
ร่วมแต่ต้องมีฐานตามหลักค าสอนของพระพุทธเจ้าลักษณะ “โลกไม่ซ้ า ธรรมไม่เสีย” วิทยากรต้นแบบ
จะต้องเข้าใจในหลักการ วิธีการ อุดมการณ์ของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพราะถ้าวิทยากรยึดมั่น
ในอุดมการณ์ของพระพุทธเจ้าจะเป็นการน าสันติสุขไปสู่องค์กรและสังคม เพราะพระพุทธเจ้าทรงให้
สาวกท าจิตใจให้สงบ มีความอดทนต่อการท างานด้านการเผยแผ่ และไม่พูดกล่าวโจมตีหรือท าร้ายใคร 
ยังให้พระวิทยากรเคารพในความเป็นพหุวัฒนธรรม ยิ่งมีความแตกต่างกันยิ่งต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
จะน าไปสู่การสร้างสันติสุข 

วิทยากรต้นแบบจะต้องมีความเข้าใจในบริบทขององค์กรและบุคคลผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมเป็นอย่างดีก่อนจะไปเผยแผ่ธรรม ในมิติขององค์กรวิทยากรต้องทราบว่าองค์กรนั้นมีปัญหา
อะไร การที่องค์กรนิมนต์วิทยากรต้นแบบนั้นเขาต้องการอะไร เขาคาดหวังอะไร วิทยากรต้องสามารถ
ตอบโจทย์องค์กรได้ ลักษณะให้ยาให้ถูกกับโรค วิทยากรจึงต้องวิเคราะห์องค์กรด้วยการหาความ
จ าเป็นของการฝึกอบรมรวมถึงการวิเคราะห์องค์กรตาม SWOT เพ่ือวิทยากรจะน ามาท าหลักสูตร 
กิจกรรม กระบวนการฝึกอบรมให้เหมาะสมและตอบโจทย์ขององค์กรได้ ส่วนมิติของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมนั้นวิทยากรต้นแบบจะต้องทราบถึง ๖ ความรู้ความเข้าใจ คือ “รู้เขา รู้เรา รู้เป้า รู้สื่อ รู้สรุป 



 

๖๐๑ 

 

รู้สลับ” วิทยากรจะต้องสร้างบรรยากาศให้เกิดการเรียนรู้ด้วยการเริ่มต้นจากกิจกรรมสัมพันธ์เป็นการ
ละลายพฤติกรรมและสร้างพ้ืนที่ของความปลอดภัย จะให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดความไว้ วางใจ
พร้อมเรียนรู้ไปด้วยกัน สิ่งส าคัญวิทยากรต้องรู้และเข้าใจถึงการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ เพราะวิทยากร
ต้นแบบธรรมะโอดีเน้นการพัฒนากลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยท างานในองค์กร วิทยากรต้องเข้าใจว่าผู้ใหญ่
มีความต้องการอะไร ผู้ใหญ่มีกระบวนการเรียนรู้อย่างไร กลุ่มเป้าหมายที่ เป็นผู้ใหญ่วิทยากรต้นแบบ
พึงตระหนักสิ่งใดเป็นส าคัญ  

 

๔)ด้านเครื่องมือพุทธสันติวิธี 
 

พระวิทยากรต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ สติ-สันติ  ทัศนคติ การสร้างเครือข่ายการ
ท างาน โดยพระวิทยากรต้นแบบต้องสามารถใช้เครื่องมือพุทธสันติวิธีในการออกแบบกิจกรรมพัฒนา
องค์กร ซ่ึงเป็นเครื่องมือของพระพุทธเจ้าในการจัดการความขัดแย้ง จึงจ าเป็นต้องมีทักษะ(Skills)  
ผู้วิจัยสังเคราะห์ทักษะที่จ าเป็นในการเป็นวิทยากรต้นแบบ จะต้องมีทักษะการท ากิจกรรมกลุ่มActive 
learning หรือA L ทักษะวิธีการถ่ายทอดการสื่อสารธรรม ทักษะการสร้างมนุษยสัมพันธ์ ทักษะการ
ออกแบบกิจกรรม ทักษะการไกล่เกลี่ย การสานเสวนา ทักษะการผลิตสื่อและใช้สื่อการสอน ทักษะ
การสอนแบบโค้ชชิ่ง มีทักษะการคิดสร้างสรรค์และทักษะการแก้ปัญหาเชิงสันติวิธีโดยทักษะเป็นหัวใจ
ส าคัญของการพัฒนาวิทยากรต้นแบบธรรมะโอดีโดยพุทธสันติวิธี ซึ่งต้องใช้เวลาในการฝึ กทักษะ
ประสบการณ์ กว่าจะเป็นวิทยากรธรรมะโอดีต้องผ่านการฟัง การอ่าน การเขียน การพูด การศึกษา 
การพัฒนา ผ่านการฝึกมากกว่า ๑,๐๐๐ ชั่วโมง พระวิทยากรต้นแบบจ าเป็นต้องมีทักษะพ้ืนฐานแต่สิ่ง
ส าคัญของทักษะคือฝึกและลงมือปฏิบัติจริง ลองผิดลองถูก ท าซ้ าๆ จนเกิดทักษะความช านาญในการ
ถ่ายทอดการท ากิจกรรม จะเกิดปฏิภาณไหวพริบโดยอัตโนมัติเมื่อเจอสถานการณ์ต่างๆ วิทยากรจึง
ต้องเก่งและมีทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า  จะเห็นว่าลักษณะอันโดดเด่นของวิทยากรต้นแบบ
ธรรมะโอดีจะต้องสามารถท ากิจกรรมได้มีทักษะในการออกแบบกิจกรรม เพราะกระบวนการฝึกอบรม
ธรรมะโอดีจะต้องเรียนรู้ผ่านกิจกรรม วิทยากรต้นแบบต้องเป็นผู้มีความความคิดสร้างสรรค์สามารถ
ต่อยอดได้ สร้างพัฒนากิจกรรมให้เป็นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง วิทยากรต้องหมั่นเรียนรู้ทักษะการโค้ช
ชิ่ง ทักษะการท ากิจกรรมกลุ่มแบบ Active learning เพราะเป็นกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนรู้เป็นศูนย์กลาง
ของการฝึกอบรม วิทยากรต้นแบบในการท ากิจกรรมจะต้องเป็นผู้มองโลกในแง่ดี  มีความคิด
สร้างสรรค์ เข้าใจหลักจิตวิทยา มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ฝึกฝนจนเกิดความต่อเนื่อง วิทยากรต้นแบบ
จะต้องผลิตสื่อทางเทคโนโลยีเป็น เช่น การท าพาเวอร์พ้อยน าเสนอ การดึงสื่อจาก อินเทอเน็ตมา
ประยุกต์ใช้ รวมถึงการใช้สื่อประกอบการสอน สื่อใดจะเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายวิทยากรจะต้อง
วิเคราะห์ เช่น การฝึกอบรมกลุ่มพยาบาล สื่อใดจะเหมาะสมกับกลุ่มพยาบาล วิทยากรต้นแบบต้อง
ตระหนักและพิจารณา เพ่ือความเหมาะสม   



 

๖๐๒ 

 

พระวิทยากรต้นแบบจะต้องมีทักษะการเสริมสร้างสันติวิธีหรือพุทธสันติวิธีในองค์กร 
เช่น ทักษะการไกล่เกลี่ยความขัดแย้ง วิทยากรต้นแบบจะต้องฝึกปฏิบัติจนเกิดความช านาญ เพราะ
ช่วงเวลาไปฝึกอบรมในองค์กร โจทย์หนึ่งที่ผู้จัดการฝึกอบรมต้องการคือความรักความสามัคคีใน
องค์กร ซึ่งหมายถึงคนในองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ มีความขัดแย้งกันในการท างานหรือส่วนตัว มีผล
ท าให้องค์กรขาดการพัฒนาไปในทางที่ดี  ในฐานะเป็นวิทยากรต้นแบบจะต้องถือโอกาสนี้ท าให้คนใน
องค์กรสามัคคีกันโดยมุ่งประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน วิทยากรต้นแบบต้องมีทักษะในการจัดการ
ความขัดแย้งจากภายในสู่ภายนอก ด้วยการสามารถจัดการกับทิฐิ มานะ ความโกรธ ปฏิฆะ อันน าไปสู่
ความข้ดแย้ง วิทยากรต้นแบบต้องให้เครื่องมือในการจัดการความขัดแย้ง เครื่องมือป้องกันความ
ขัดแย้งในการท างานร่วมกันรวมถึงการด าเนินชีวิต จึงต้องอาศัยกิจกรรมเพ่ือเชื่อมโยงประสานใจ 
กิจกรรมจะเป็นประสานของคนในองค์กรให้เกิดความรักความสามัคคี   วิทยากรต้องมีทักษะการสาน
เสวนาเพ่ือสร้างความเข้าใจกัน ในมิติเกิดความขัดแย้งการสานเสวนาจะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการ
เสริมสร้างองค์กรสันติสุข เพราะหัวใจของการสานเสวนาคือการฟังด้วยด้วยใจ ฟังบุคคลที่เราเห็นต่าง
ว่าเขาต้องการอะไร เขารู้สึกอย่างไร  และกระบวนการขอโทษอย่างจริง การให้อภัย กระบวนการกลุ่ม 
รวมถึงสันติสนทนา   พระวิทยากรต้นแบบจึงมีความเป็นที่ต้องทราบบริบทขององค์กรนั้นๆ จึงจะ
สามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งในองค์กร ควรจะให้หลักธรรมหรือพุทธสันติวิธีใดในการแก้ปัญหาความ
ขัดแย้ง เพ่ือออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับปัญหาความขัดแย้งขององค์กร  เครื่องมือพุทธสันติวิธี
พระวิทยากรจึงจ าเป็นต้องเข้าใจและมีทักษะในการใช้เครื่องมือพุทธสันติวิธี เพ่ือเสริมสร้างองค์กร
สันติสุข   

วิทยากรต้นแบบจึงต้องเรียนรู้และมี พุทธสันติวิธี เป็นเครื่องมือ ประกอบด้วย 
“ความหมายความส าคัญของพุทธสันติวิธี  ประเภทของพุทธสันติวิธี   เครื่องมือของพุทธสันติวิธี    
การสื่อสารโดยพุทธสันติวิธี  หลักธรรมเสริมสร้างพุทธสันติวิธี  การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี  
การจัดการความขัดแย้งโดยพุทธสันติวิธี  และการจัดการความขัดแย้งโดยพุทธสันติวิธี ใน
พระไตรปิฎก”   ท าให้พุทธสันติวิธีจึงเป็นเครื่องมือของวิทยากรต้นแบบธรรมะโอดี เป็นวิธีจัดการ
ความขัดแย้งของพระพุทธเจ้า วิทยากรต้นแบบธรรมะโอดีต้องไปเสริมสร้างสันติสุขในองค์กรมิติของ
บุคลากรในองค์กร พุทธสันติวิธียังรวมไปถึงการเคารพในพหุวัฒนธรรม มีความเคารพในความแตกต่าง 
มีความอดทนในการอยู่ร่วมกัน แสวงจุดร่วมสงวนจุดต่าง วิทยากรต้นแบบจะต้องมีความตระหนักใน
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ   

 

๕)ด้านการสร้างสันติภายใน 
 

พระวิทยากรต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ สติ-สันติ ทัศนคติ การสร้างเครือข่ายการ
ท างาน โดยสิ่งที่มุ่งเน้นมากคือ การสร้างสันติภายในก่อนจะออกไปเผยแผ่ธรรม ต้องมีสติมีสมาธิอัน
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มั่นคงสามารถควบคุมอารมณ์ในการเป็นวิทยากรต้นแบบมีการพัฒนาจิตด้วยวิปัสสนากรรมฐานตาม
แนวทางสติปัฏฐาน เพ่ือสร้างสันติภายใน มีการน าเครื่องมือของพุทธสันติวิธีไปใช้ในการเผยแผ่ธรรม 
มีความเป็นต้นแบบของความสงบ มีสมณสารูปน่าเลื่อมใส  มีสติ มีขันติ มีสันติในการเป็นวิทยากร
ต้นแบบ วิทยากรต้นแบบจะต้องมีกรรมฐานหรือวิปัสสนาฐานตามแนวสติปัฏฐาน๔ เป็นฐานส าคัญ
ของวิทยากรต้นแบบทุกลมหายใจ  เพราะการท างานด้านวิทยากรต้นแบบจะต้องเจอปัญหาอุปสรรค 
เจอบททดสอบ  เจอความล้มเหลว วิทยากรต้นแบบต้องอาศัยวิปัสสนากรรมฐานเป็นเครื่องมือเพ่ือ
สร้างฐานของความมั่นคงทางด้านจิตใจสอดรับการพุทธสันติวิธีอันเป็นสันติภายในของผู้จะพัฒนาเป็น
วิทยากรต้นแบบ  วิทยากรต้นแบบจึงพัฒนาตนให้เป็นผู้มีสติ มีขันติ มีสันติในการเป็นวิทยากรต้นแบบ
ด้วยการฝึกสติสมาธิเพ่ือมุ่งสู่ความสุขภายใน “เริ่มด้วยความสงบ จบด้วยความฉลาด” สามารถ
ควบคุมอารมณ์ตนเองได้ถึงแม้จะเจอโลกธรรมฝ่ายลบ พระวิทยากรต้นแบบธรรมะโอดีโดยพุทธสันติ
วิธีจะต้องมีสันติในเรือนใจ เป็นต้นแบบของความสงบสามารถรู้เท่าทันกิเลสทุกลมหายใจ เพ่ือจะน า
ความสงบไปมอบให้กับเพ่ือนมนุษย์  สงบทั้งภายในและสงบทั้งภายนอก มีสันติภายในมีความสงบเป็น
ฐานของการเป็นวิทยากรต้นแบบ ด้วยพุทธพจน์ที่ว่า “สุขอ่ืนยิ่งกว่าความสงบไม่มี”  

สรุปว่า พระวิทยากรต้นแบบสันติภาพ จะต้องมี (Attitude)  ทัศนคติต่อการแก้ปัญหา
ความขัดแย้งโดยไม่ใช้ความรุนแรง มีอุดมการณ์ของนักเผยแผ่ธรรมและการเป็นวิทยากรต้นแบบ      
มี Mindsetเชิงบวกมีสัมมาทิฐิในการเป็นวิทยากรต้นแบบ มีจิตวิญญาณของความเป็นครูและจิตอาสา
เพ่ือช่วยสังคมให้ดีขึ้น  วิทยากรต้นแบบจึงต้องปรับMindsetเชิงบวกหรือสัมมาทิฐิในการท างานเผย
แผ่พระพุทธศาสน มีความใจกว้างในการรับค าแนะน าจากผู้อ่ืนเพ่ือการพัฒนาตน เชื่อมั่นว่าการเป็น
วิทยากรต้นแบบสามารถเปลี่ยนแปลงสังคมได้ “เปลี่ยนแปลงสังคมในจุดที่เรายืน” ภายใต้ค าว่า    
“จุดไฟด้วยความเป็นวิทยากรต้นแบบ  ใส่เชื้อด้วยธรรมะโอดีธรรมะพัฒนาองค์กร   เกื้อกูลด้วยพุทธ
สันติวิธีเสริมสร้างสันติสุข และหนุนปัญญาพัฒนาชีวิตเพ่ือนมนุษย์”  บุคคลที่ประสบความส าเร็จล้วน
มี Mindset ในทางบวก ซึ่ง Mindset เป็นวิธีคิดในการน าไปสู่พฤติกรรมบวกหรือลบของแต่ละบุคคล 
จึงแบ่งออก ๒ ประการ คือ ๑) ทัศนคติปิด (Fixed Mindset) เป็นลักษณะวิทยากรที่กลัวความ
ผิดพลาด วิ่งหนีค าวิจารณ์ มีความอดทนต่ า ท้อแท้ง่าย ล้มเลิกเร็ว ประสบความส าเร็จช้า มีวิทยากร
จ านวนมากที่มีMindsetแบบนี้  จึงยากที่จะประสบความส าเร็จในการขับเคลื่อนจากภายใน           
๒) ทัศนคติเปิด (Growth Mindset) เป็นลักษณะวิทยากรที่มีการเรียนรู้ ทุกความผิดพลาดเป็น
บทเรียนเป็นประสบการณ์บททดสอบ เพราะยิ่งสูงยิ่งเจอมารตัวใหญ่ ยิ่งสูงยิ่งต้องมีสติในการด าเนิน
ชีวิตและการท างาน การจะพัฒนาการเป็นวิทยากรต้นแบบจึงต้องมีMindsetแบบบวก โดยการมองว่า
การเป็นวิทยากรต้นแบบสามารถช่วยให้องค์กรสังคมดีขึ้นได้ 

วิทยากรต้นแบบจึงมีอุดมการณ์ที่ยึดมั่น คือใจที่อยากจะเป็นวิทยากรต้นแบบหรือเป็น
นักเผยแผ่พระพุทธศาสนา วิทยากรต้นแบบที่มีอุดมการณ์จะมีฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา อันเป็นฐาน



 

๖๐๔ 

 

ของความประสบความส าเร็จในการพัฒนาตนเป็นวิทยากรต้นแบบ ขาดซึ่งอุดมการณ์ในการเป็น
วิทยากรต้นแบบจึงยากต่อการพัฒนาเป็นวิทยากรต้นแบบ อุดมการณ์ต้องท าเพ่ือสังคมหรือผู้ อ่ื น   
ด้วยการก้าวข้ามการท าเพ่ือตนเอง ถ้าวิทยากรต้นแบบมีอุดมการณ์เพ่ือตนเองเท่านั้นจะยากมากใน
การพัฒนาตนเอง อุดมการณ์จึงเกิดจากหัวใจที่ยิ่งใหญ่ พร้อมที่จะรับใช้เพ่ือนมนุษย์ในฐานะวิทยากร
ต้นแบบ  วิทยากรต้นแบบจึงต้องมีจิตวิญญาณของความเป็นครูและจิตอาสาเพ่ือช่วยสังคมให้ดีขึ้น 
เพราะครูเป็นฐานของการเป็นผู้สอนเป็นหลักกัลยาณมิตร ๗ ประการ  ประกอบด้วย ๑) ปิโย คือการ
ท าตัวให้เป็นที่รักแก่ศิษย์และบุคคลอ่ืนๆ  ๒) คุรุ คือการเป็นบุคคลที่มีความหนักแน่น มีจิตใจมั่นคง    
มีความรู้น่าเคารพนับถือ  ๓) ภาวนีโย คือการเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้มีความประพฤติดีงาม  
๔) วัตตา คือเป็นผู้ความมุ่งม่ันในการตักเตือนสั่งสอนโดยไม่เกรงกลัวว่าจะเกลียด มีความฉลาดในการ
ใช้ค าพูด ๕) วจนักขโม คือเป็นมีความอดทนต่อถ้อยค าโดยมีเจตนาดีเป็นที่ตั้ง  ๖) คัมภีรัญจะ กถัง กัต
ตา คือการรู้สอนจากง่ายไปหายาก หรือมีความลึกซึ้งขึ้นโดยล าดับ ใช้กิจกรรมเพ่ือท าให้สิ่งที่สอนง่าย
ขึ้น  ๗) โน จัฎฐาเน นิโยชเย  คือการรู้จักแนะน าในทางที่ถูกที่ควรไม่แนะน าออกนอกลู่นอกทาง    
สอนตามหลักค าสอนของพระพุทธเจ้า และนอกจากนั้นวิทยากรต้นแบบต้องมีความเป็นจิตอาสา   
ด้วยการออกไปช่วยเหลือสังคมในมิติต่างๆ เช่น น้ าท่วม หรือ สถานที่ใดที่ได้รับความเดือดร้อน การไป
ช่วยเยียวยาด้วยธรรมะด้วยการรวมกลุ่มวิทยากรต้นแบบออกไปท างานเพ่ือสังคมเป็นกิจกรรมที่มี
ความรับผิดชอบต่อสังคม  ท าให้สอดคล้องกับ “คุณลักษณะวิทยากร” วิทยากรต้องมีคุณลักษณะ
ภายในมีจิตวิญญาณความเป็นครู มีสัมมาทิฐิเชิงบวก มีความกระหายมีฉันทะในการเป็นของวิทยากร 
การพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพจึงต้องปฏิบัติตามแนวทางของ K-U-M-S-A-N MODEL  ดังนี้ 
 

ตารางท่ี  ๕.๒๙  แสดงแนวทางของ K-U-M-S-A-N MODEL 
 

K (Knowledge) 
ความรู้ 
 

ความรู้ในการเป็นวิทยากรต้นแบบกระบวนการ (Facilitator) 
ความรู้ในการเป็นวิทยากรตามศาสตร์สมัยใหม่ 
ความรู้ในการเป็นวิทยากรตามพระพุทธศาสนาเถรวาท 
ความรู้ในการเป็นวิทยากรตามรูปแบบการฝึกอบรมธรรมะโอดี 
ความรู้ในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาตามพระไตรปิฎก 

U (Understand) 
เข้าใจ 
 
 

ความเข้าใจในหลักค าสอนพระพุทธเจ้าและหัวใจของพระธรรมทูต 
ความเข้าใจในหลักการ วิธีการ อุดมการณ์ในการเผยแผ่ธรรม 
ความเข้าใจในบริบทขององค์กรและบุคคลผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ความเข้าใจในความเป็นพหุวัฒนธรรม เคารพในความแตกต่าง 
ความเข้าใจในปัญหาของเข้ารับการฝึกอบรมเป็นอย่างดี 
 



 

๖๐๕ 

 

M (Mindfulness) 
สติ 
 

สติมั่นคงสามารถควบคุมอารมณ์ในการเป็นวิทยากรต้นแบบ 
การพัฒนาจิตด้วยวิปัสสนากรรมฐานเพื่อสร้างสันติภายใน 
การน าเครื่องมือของพุทธสันติวิธีไปใช้ในการเผยแผ่ธรรม 
ความเป็นต้นแบบของความสงบ มีสมณสารูปน่าเลื่อมใส 
พัฒนาสติ ขันติ สันติในการเป็นวิทยากรต้นแบบสันติภาพ 

S (Skills) 
ทักษะ  

ทักษะในการเป็นวิทยากรต้นแบบ ทักษะการท ากิจกรรมกลุ่ม A L 
ทักษะวิธีการถ่ายทอดสื่อสารธรรม ทักษะการสร้างมนุษยสัมพันธ์  
ทักษะการออกแบบกิจกรรม ทักษะการไกล่เกลี่ย การสานเสวนา 
ทักษะการผลิตสื่อและใช้สื่อการสอน ทักษะการสอนแบบโค้ชชิ่ง  
ทักษะการคิดสร้างสรรค์และทักษะการแก้ปัญหาเชิงสันติวิธี 

A (Attitude) 
ทัศนคติ 

ทัศนคติต่อการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยไม่ใช้ความรุนแรง 
อุดมการณ์ของนักเผยแผ่ธรรมและการเป็นวิทยากรต้นแบบ 
Mindsetเชิงบวกมีสัมมาทิฐิในการเป็นวิทยากรต้นแบบ 
จิตวิญญาณของความเป็นครูและจิตอาสาเพื่อช่วยสังคมให้ดีขึ้น  
ความใจกว้างในการรับค าแนะน าจากผู้อื่นเพ่ือการพัฒนาตน 

N (Network) 
สร้างเครือข่าย  

การสร้างพลังเครือข่ายท างานเป็นกลุ่มเป็นทีมและนักประสานงาน 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออกแบบกิจกรรมการฝึกอบรมใหม่ๆ 
การพัฒนาสมรรถนะการเป็นวิทยากรต้นแบบร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 
การท ากิจกรรมร่วมกันกับต่างศาสนา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน 
การร่วมกันท ากิจกรรมเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อสังคมด้วยจิตอาสา  

 

๕.๔.๕ ชุดฝึกกิจกรรมพัฒนาพระวิทยากรต้นแบบสันติภาพ 
ตารางท่ี  ๕.๓๐  แสดงชุดฝึกกิจกรรมพัฒนาพระวิทยากรต้นแบบสันติภาพ 

ด้านการพัฒนา กิจกรรมการเรียนรู้ 
๑) ด้านพระวิทยากรต้นแบบ 

(๕ กิจกรรม) 
๑)กิจกรรม “Training Road Map พระวิทยากรต้นแบบ
สันติภาพ” 
โดย พระอาจารย์ปราโมทย์ วาทโกวิโท และคณะวิทยากร 
๒) กิจกรรม “Download: กว่าจะเป็นพระวิทยากรต้นแบบ” 
โดย  พระมหาสมปอง  ตาลปุตฺโต  พระวิทยากรธรรมะเดลิเวอรี่ 
๓)กิจกรรม “เหลียวหลังแลหน้าพัฒนาพระวิทยากรต้นแบบใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ สู่สังคมไทย”  
โดย  พระเดชพระคุณ พระศรีธรรมภาณี ดร.  ผู้ช่วยอธิการบดี



 

๖๐๖ 

 

ด้านการพัฒนา กิจกรรมการเรียนรู้ 
ฝ่ายบริหาร  และรักษาการผู้อ านวยการส านักงานพระสอน
ศีลธรรม   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๔)กิจกรรม “การเป็นวิทยากรมืออาชีพที่ประสบความส าเร็จ” 
โดย  อาจารย์จตุพล   ชมพูนิช  วิทยากรชั้นน าของเมืองไทย 
๕)กิจกรรม “Knowledge sharing จากวิทยากรรุ่นพ่ีสู่วิทยากร
รุ่นน้อง” 
โดย คณะพระวิทยากรระดับเชี่ยวชาญ   

๒) ด้านกระบวนการฝึกอบรม
แบบธรรมะโอดี 

(๕ กิจกรรม) 
 

๑)กิจกรรม“รูปแบบการฝึกอบรมธรรมะโอดีส าหรับพระวิทยากร
ต้นแบบ” 
โดย พระอาจารย์ปราโมทย์ วาทโกวิโท   พระวิทยากรธรรมะโอดี 
๒)กิจกรรม “การโปรแกรมจิตค้นพบศักยภาพการเป็นพระ
วิทยากร” 
โดย พระอาจารย์ปราโมทย์ วาทโกวิโท   พระวิทยากรธรรมะโอดี 
๓)กิจกรรม“How toกระบวนการพัฒนาพระวิทยากรต้นแบบ
ธรรมะโอดี” 
โดย พระอาจารย์ปราโมทย์ วาทโกวิโท   พระวิทยากรธรรมะโอดี
๔)กิจกรรม“Design Thinking เครื่องมือเสริมสร้างองค์กรสันติ
สุข”  
โดย พระอาจารย์ปราโมทย์ วาทโกวิโท   พระวิทยากรธรรมะโอดี 
๕)กิจกรรม “K-U-M-S-A-N MODEL นวัตกรรมพระวิทยากร
ต้นแบบ” 
โดย พระอาจารย์ปราโมทย์ วาทโกวิโท   พระวิทยากรธรรมะโอดี 
 

๓) ด้านการพัฒนาองค์กร 
(๔ กิจกรรม) 

 

๑)กิจกรรม“รูปแบบกิจกรรมพัฒนาองค์กรส าหรับพระวิทยากร
ต้นแบบ” 
โดย  พระมหาธนเดช  ธมฺมปญฺโญ  พระวิทยากรกลุ่มใต้ร่มพุทธ
ธรรม  
๒)กิจกรรม“FA: Designกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาองค์กรยุค
ใหม”่  
โดย ดร.จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร วิทยากรกระบวนการFA  



 

๖๐๗ 

 

ด้านการพัฒนา กิจกรรมการเรียนรู้ 
๓)กิจกรรม“กระบวนการDesignกิจกรรมพัฒนาองค์กรด้วยพุทธ
สันติวิธี”  
โดย พระอาจารย์ปราโมทย์ วาทโกวิโท   พระวิทยากรธรรมะโอดี 
๔)กิจกรรม“การฝึกภาคสนามผ่านประสบการณ์สร้างเครือข่าย
การเรียนรู้” 
โดย พระอาจารย์ปราโมทย์ วาทโกวิโท   พระวิทยากรธรรมะโอดี 

๔) ด้านเครื่องมือพุทธสันติวิธี 
(๕ กิจกรรม) 

 

๑)กิจรรม“พุทธสันติวิธีเครื่องมือจัดการความขัดแย้งของ
พระพุทธเจ้า”  
โดย  พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส รศ.ดร. ผู้อ านวยการหลักสูตร
สันติศึกษา ประธานมูลนิธิพระพุทธศาสนาเพ่ือสันติภาพ และ
ผู้อ านวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ (IBSC)  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒)กิจกรรม“สันติวิธีเครื่องมือแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในองค์กร” 
โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์วันชัย  วัฒนศัพท์  
ผู้อ านวยการหลักสูตรพัฒนาผู้น าและแก้ปัญหาความขัดแย้งโดย
สันติวิธ ี
๓)กิจกรรมภาคปฏิบัติ: พุทธสันติวิธีเครื่องมือเสริมสร้างองค์กร
สันติสุข 
โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์วันชัย  วัฒนศัพท์  
๔)กิจกรรม“การสื่อสารธรรมในสังคมพหุวัฒนธรรมเกิดสันติสุข”  
โดย พอ.นพ.พงษ์ศักดิ์  ตั้งคณา  วิทยากรเชี่ยวชาญด้านพหุ
วัฒนธรรม 
๕)กิจกรรม “ถอดบทเรียนรูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ
สันติภาพ” 
ด้านพระวิทยากรต้นแบบ  
โดย  ผศ.ดร.ปราโมทย์  ยอดแก้ว  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ด้านรูปแบบการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี   
โดย  พระอาจารย์ปราโมทย์  วาทโกวิโท   
ด้านการพัฒนาองค์กร   
โดย  ผศ.ดร.อุทัย   สติมั่น   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 



 

๖๐๘ 

 

ด้านการพัฒนา กิจกรรมการเรียนรู้ 
ด้านการสร้างสันติภายใน: Mind Training”  
โดย   พระครูภาวนาสารบัณฑิต ดร.  
ด้านเครื่องมือพุทธสันติวิธี”   
โดย พระมหาดวงเด่น  ฐิตญาโณ ดร. 

๕) ด้านการสร้างสันติภายใน 
(๑ กิจกรรม) 

 

๑)กิจกรรม“Mind Training วิชชาจรณสัมปันโนพระวิทยากร
ต้นแบบ” 
โดย  พระครูภาวนาสารบัณฑิต ดร.  ผู้อ านวยการส่วนธรรม
นิเทศ  มจร 

 

แผนการจัดกิจกรรมการพัฒนาพระวิทยากรต้นแบบสันติภาพ 
โดยสามารถแบ่งแผนการจัดกิจกรรมฝึกอบรม ออกเป็น ๒๐ กิจกรรมการเรียนรู้  ดังนี้  

แผนการจัดกิจกรรมที่ ๑ Training Road Map พระวิทยากรต้นแบบสันติภาพ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ ๒ Download: กว่าจะเป็นพระวิทยากรต้นแบบ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ ๓ เหลียวหลังแลหน้าพัฒนาวิทยากรต้นแบบศตวรรษที่ ๒๑  
แผนการจัดกิจกรรมที่ ๔ การเป็นวิทยากรมืออาชีพที่ประสบความส าเร็จ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ ๕ Knowledge sharing จากวิทยากรรุ่นพี่สู่วิทยากรรุ่นน้อง 
แผนการจัดกิจกรรมที่ ๖ รูปแบบการฝึกอบรมธรรมะโอดีส าหรับพระวิทยากรต้นแบบ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ ๗ การโปรแกรมจิตค้นพบศักยภาพการเป็นพระวิทยากร 
แผนการจัดกิจกรรมที่ ๘ How toกระบวนการพัฒนาพระวิทยากรต้นแบบธรรมะโอดี 
แผนการจัดกิจกรรมที่ ๙ Design thinking เครื่องมือเสริมสร้างองค์กรสันติสุข 
แผนการจัดกิจกรรมที่ ๑๐ K-U-M-S-A-N MODEL นวัตกรรมพระวิทยากรต้นแบบ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ ๑๑ รูปแบบกิจกรรมพัฒนาองค์กรส าหรับพระวิทยากรต้นแบบ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ ๑๒ FA: Designกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาองค์กรยุคใหม่ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ ๑๓ กระบวนการDesignกิจกรรมพัฒนาองค์กรด้วยพุทธสันติวิธี 
แผนการจัดกิจกรรมที่ ๑๔ ฝึกภาคสนามผ่านประสบการณ์สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ ๑๕ พุทธสันติวิธีเครื่องมือจัดการความขัดแย้งของพระพุทธเจ้า  
แผนการจัดกิจกรรมที่ ๑๖ สันติวิธีเครื่องมือแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในองค์กร 
แผนการจัดกิจกรรมที่ ๑๗ กระบวนการฝึกพุทธสันติวิธีเครื่องมือเสริมสร้างองค์กรสันติสุข 
แผนการจัดกิจกรรมที่ ๑๘ การสื่อสารธรรมในสังคมพหุวัฒนธรรมเกิดสันติสุข 
แผนการจัดกิจกรรมที่ ๑๙ ถอดบทเรียนรูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ ๒๐ Mind Training วิชชาจรณสัมปันโนพระวิทยากรต้นแบบ 



 

๖๐๙ 

 

รายละเอียด 
แผนกิจกรรมการพัฒนาพระวิทยากรต้นแบบสันติภาพ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑) ด้านพระวิทยากรต้นแบบ  
กิจกรรมที่ ๑-๕  
แผนการจัดกิจกรรมที่ ๑   
๑) ชื่อกิจกรรม “Training Road Map พระวิทยากรต้นแบบสันติภาพ” 

วิทยากรโดย พระอาจารย์ปราโมทย์ วาทโกวิโท และคณะ 
ระยะเวลา ๒ ชั่วโมง 

๒)สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรม “Training Road Map พระวิทยากรต้นแบบสันติภาพ” เป็นกิจกรรมส าหรับมุ่ง

สร้างการเข้าใจเบื้องต้นในการอยู่ร่วมกันของผู้เข้ารับการฝึกอบรม เป็นการสร้าง พ้ืนที่แห่งความ
ปลอดภัยการเรียนรู้ เปิดพื้นที่แห่งความไว้วางใจ ท าความเข้าใจกันรู้จักกันเบื้องต้น เปิดใจสู่การเรียนรู้
การเป็นวิทยากรต้นแบบสันติภาพด้วยการรู้ตื่นและเบิกบาน มีการปวารณาตนต่อกันโดยมุ่งการเรียนรู้
อย่างเป็นกัลยาณมิตร สร้างความเข้าใจในด้านกติกาการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขช่วงระหว่างของการ
ฝึกอบรม เข้าใจด้านวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมพระวิทยากรต้นแบบสันติภาพ(Training Objective) 
แนะน า“สวนธรรมศรีปทุม” และแนะน าคณะพุทธจิตอาสาพัฒนาพระวิทยากรต้นแบบสันติภาพเป็น
การเรียนรู้ไปด้วยกัน 
๓)วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

๑)เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจกติกาการฝึกอบรมและสร้างความคุ้นเคยระหว่างกันในการเรียนรู้ 
๒)เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจวัตถุประสงค์ของการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพ 
๓)เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมเปิดพ้ืนทีใ่นการเรียนรู้อย่างความปลอดภัย สร้างความความไว้วางใจ 

๔)ทักษะท่ีจ าเป็นของวิทยากร 
๑)มีทักษะการสื่อสารให้เข้าใจในหลักสูตรการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพ 
๒)มีทักษะการออกแบบและการจัดกิจกรรมสร้างความคุ้นเคยเพ่ือเกิดการเรียนรู้ 
๓)มีทักษะการใช้สื่อการสอน และทักษะการใช้เทคโนโลยี 

๕)การจัดห้องส าหรับด าเนินกิจกรรม 
๑)เป็นห้องโล่งๆ นั่งเป็นตัวยู 
๒)มีความเหมาะสมตามแนวทางสัปปายะ 
๓)มีสื่ออุปกรณ์ท่ีมีพร้อมในการท ากิจกรรม 

 



 

๖๑๐ 

 

๖)กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
๑)เริ่มต้นจากกล่าวค าปฏิญาณพระวิทยากรต้นแบบสันติภาพ 
๒)เรียนรู้ผ่านกิจกรรมสร้างพ้ืนที่แห่งความปลอดภัยและการรู้ตื่นและเบิกบาน  
๓)กิจกรรมการแนะน าตนเองเพ่ือการเรียนรู้ในรูปแบบของวงกลม 
๔)ปวารณาต่อกัลยาณมิตรก่อนการเรียนรู้ เข้าใจในกติกาการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ  
๕)มองเป้าหมายร่วมกัน Training Objective การฝึกอบรมพระวิทยากรต้นแบบสันติภาพ 
๖)แนะน าคณะจิตอาสาพัฒนาพระวิทยากรต้นแบบ 

๗)รูปแบบการเรียนรู้   
๑)กิจกรรมกลุ่ม  การสนทนา  การแลกเปลี่ยน การสานเสวนา   
๒)การสอนแบบActive Learning วิทยากรกระบวนการFacilitator  

๘)สื่ออุปกรณ์การเรียนรู้ 
๑)หนังสือคู่มือการฝึกอบรม  
๒)อาสนะ 
๓)คลิปชาจ์น ๖ อัน 
๔)ปากกาเมจิน้ าเงินแดง และกระดาษ A๔ 
๕)โปรเจคเตอร์  ไมค์ลอย  โน๊ตบุค  สายเสียง  ระฆัง 

๙)การประเมินผล 
แบบประเมินภาคสนาม  เช่น การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์ เป็นต้น  
 

แผนการจัดกิจกรรมที่  ๒   
๑)ชื่อกิจกรรม “Download: กว่าจะเป็นพระวิทยากรต้นแบบ” 

วิทยากรโดย พระมหาสมปอง  ตาลปุตฺโต  พระวิทยากรธรรมะเดลิเวอรี่  
ระยะเวลา ๑ ชั่วโมง 

๒)สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรม “Download: กว่าจะเป็นพระวิทยากรต้นแบบ”เป็นกิจกรรมส าหรับการมุ่งสร้าง

แรงบันดาลใจในการเป็นวิทยากรต้นแบบ ด้วยการเรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์ตรงจากวิทยากรมือ
อาชีพ ซึ่งได้รับการยอมรับทางสังคมในการสื่อสารธรรมให้เข้าถึงผู้คนในยุคปัจจุบัน เป็นการถอด
บทเรียนจากวิทยากรต้นแบบที่มีสามารถมีทักษะการสื่อสารจากเรื่องที่ยากเป็นเรื่องที่ง่าย แสดงถึง
ขั้นตอนพัฒนาการวิธีการพัฒนาตนในการเป็นวิทยากรต้นแบบเพราะกว่าจะเป็นพระวิทยากรต้นแบบ
ต้องอาศัยการเรียนรู้หลากหลายวิธีการจากกัลยาณมิตร ส่งผลให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีแรงบันดาลใจ
ในการพัฒนาตนเป็นวิทยากรต้นแบบพร้อมมีทัศนคติที่ดีในการเป็นพระวิทยากรต้นแบบเพ่ือออกไป
ท างานเก้ือกูลสังคมเกิดสันติสุข  



 

๖๑๑ 

 

๓)วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
๑)เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นวิทยากรต้นแบบมืออาชีพ 
๒)เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ทักษะถ่ายทอดการในการเป็นวิทยากรต้นแบบมืออาชีพ 
๓)เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ตรงในการเป็นวิทยากรต้นแบบ 
๔)เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีทัศนคติที่ดีและมีแรงบันดาลใจในการเป็นวิทยากรต้นแบบ 

๔)ทักษะท่ีจ าเป็นของวิทยากร 
๑)มีทักษะการสื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างง่าย 
๒)มีทักษะประสบการณ์ตรงในการเป็นวิทยากรต้นแบบ 
๓)มีทักษะการสื่อสาร มีทักษะการสอนผู้ใหญ่ 
๔)มีทักษะการใช้สื่อการสอน และทักษะการใช้เทคโนโลยี 

๕)การจัดห้องส าหรับด าเนินกิจกรรม 
๑)เป็นห้องโล่งๆ  
๒)มีความเหมาะสมตามแนวทางสัปปายะ 
๓)มีสื่ออุปกรณ์ท่ีมีพร้อมในการท ากิจกรรม 

๖)กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
๑)เริ่มต้นจากการบรรยายสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ 
๒)แบ่งปันประสบการณ์ตรงจากการเป็นวิทยากรต้นแบบ 
๓)แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการเป็นวิทยากรต้นแบบ 
๔)สร้างแรงบันดาลใจในการเป็นวิทยากรต้นแบบ 

๗)รูปแบบการเรียนรู้   
๑)แบบบรรยาย    
๒)การแลกเปลี่ยน การสานเสวนา   

๘)สื่ออุปกรณ์การเรียนรู้ 
๑)หนังสือคู่มือการฝึกอบรม  
๒)อาสนะ 
๓)โปรเจคเตอร์  ไมค์ลอย  โน๊ตบุค  สายเสียง   
๔)ระฆัง 

๙)การประเมินผล 
แบบประเมินภาคสนาม  เช่น การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์ เป็นต้น  

 
 



 

๖๑๒ 

 

แผนการจัดกิจกรรมที่ ๓   
๑)ชื่อกิจกรรม “เหลียวหลังแลหน้าพัฒนาพระวิทยากรต้นแบบในศตวรรษที่ ๒๑ สู่สังคมไทย”  

วิทยากรโดย  พระศรีธรรมภาณี ดร.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและรักษาการผู้อ านวยการ
ส านักงานพระสอนศีลธรรม   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ระยะเวลา ๑ ชั่วโมง   

๒)สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรม “เหลียวหลังแลหน้าพัฒนาพระวิทยากรต้นแบบในศตวรรษที่ ๒๑ สู่สังคมไทย” 

เป็นกิจกรรมส าหรับมุ่งให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการเป็นพระวิทยากรต้นแบบในศตวรรษที่ 
๒๑ ควรจะมีการปรับตัวอย่างไรในการเผยแผ่ ในฐานะเป็นพระวิทยากรต้นแบบของพระพุทธเจ้าซึ่งมี
บทบาทหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา ซึ่งเรียกว่า พระธรรมทูตหรือวิทยากร ล้วนแต่เป็นผู้เผยแผ่
พระพุทธศาสนา โดยการเป็นการเหลียวหลังพระวิทยากร ซึ่งมีวิวัฒนาการจากการรวมกลุ่มของผู้มี
อุดมการณ์มีความรักในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ท างานเป็นเครือข่ายของวิทยากรฝึกอบรม และมี
การแลหน้าในการพัฒนาพระวิทยากรต้นแบบ ควรจะเดินทางไปอย่างไรในปัจจุบันและอนาคต
ข้างหน้า ซึ่งการท างานในปัจจุบันต้องอาศัยการท างานเป็นกลุ่มเป็นทีมจึงต้องอาศัยเครือข่ายในการ
ท างานร่วมกัน       
๓)วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

๑)เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นวิทยากรต้นแบบในศตวรรษที่ ๒๑  
๒)เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจบทบาทหน้าที่ของการเป็นนักเผยแผ่พระพุทธศาสนามิติพระ

วิทยากรต้นแบบ 
๓)เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจวิวัฒนาการอดีตถึงปัจจุบันการท างานด้านการเผยแผ่ของพระ

วิทยากรต้นแบบ 
๔)เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมเกิดพลังแรงบันดาลใจในการท างานเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

๔)ทักษะท่ีจ าเป็นของวิทยากร 
๑)มีทักษะการสอนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในศตวรรษท่ี ๒๑ 
๒)มีทักษะการสื่อสาร มีทักษะการสอนผู้ใหญ่ 
๓)มีทักษะการใช้สื่อการสอน และทักษะการใช้เทคโนโลยี 

๕)การจัดห้องส าหรับด าเนินกิจกรรม 
๑)เป็นห้องจัดเก้าอ้ี   
๒)มีความเหมาะสมตามแนวทางสัปปายะ 
๓)มีสื่ออุปกรณ์ท่ีมีพร้อมในการท ากิจกรรม 

 



 

๖๑๓ 

 

๖)กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
๑)เริ่มต้นจากการบูชาพระรัตนตรัย ภาวนาเพื่อสันติภาพ 
๒)บรรยายผ่านพาเวอร์พ้อย 
๓)แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

๗)รูปแบบการเรียนรู้   
๑)แบบบรรยาย    
๒)การแลกเปลี่ยน การสานเสวนา   

๘)สื่ออุปกรณ์การเรียนรู้ 
๑)หนังสือคู่มือการฝึกอบรม  
๒)นั่งเก้าอ้ี 
๓)โปรเจคเตอร์  ไมค์ลอย  โน๊ตบุค  สายเสียง   
๔)ระฆัง 

๙)การประเมินผล 
แบบประเมินภาคสนาม  เช่น การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์ เป็นต้น  
 

แผนการจัดกิจกรรมที่ ๔   
๑)ชื่อกิจกรรม “การเป็นวิทยากรมืออาชีพที่ประสบความส าเร็จ” 
วิทยากรโดย  อาจารย์จตุพล   ชมภูนิช  วิทยากรชั้นน าของเมืองไทย 
ระยะเวลา ๑ ชั่วโมง  
๒)สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรม “การเป็นวิทยากรมืออาชีพที่ประสบความส าเร็จ” เป็นกิจกรรมส าหรับการมุ่งให้ผู้
เข้ารับการอบรมเข้าใจในความเป็นวิทยากรตามศาสตร์สมัยใหม่ เข้าใจเทคนิคการสื่อสารธรรมที่
ประสบการณ์ความส าเร็จในยุคปัจจุบัน โดยเข้าใจศาสตร์สมัยใหม่เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้กับการสื่อสาร
ธรรมในการเป็นวิทยากรต้นแบบ ด้วยการเรียนรู้จากวิทยากรระดับประเทศผู้มีประสบการณ์ตรง ซึ่ง
ได้รับการยอมรับการจากสังคมไทย เพ่ือดึงศักยภาพในการเป็นวิทยากรออกมาท างานการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาด้วยการสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นวิทยากรต้นแบบ  การเรียนรู้จากผู้มี
ประสบการณ์ตรงจึงท าให้ได้รับกระบวนการคิด (Mindset) ในเชิงบวกสู่การเป็นพระวิทยากรต้นแบบ 
๓)วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

๑)เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นวิทยากรตามศาสตร์สมัยใหม่ 
๒)เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจเทคนิคการสื่อสารในการเป็นวิทยากรต้นแบบ 
๓)เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ตรงในการเป็นวิทยากรต้นแบบ 
๔)เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีทัศนคติที่ดีและมีแรงบันดาลใจในการเป็นวิทยากรต้นแบบ 



 

๖๑๔ 

 

๔)ทักษะท่ีจ าเป็นของวิทยากร 
๑)มีทักษะการสื่อสาร 
๒)มีทักษะการสร้างอารมณ์ขัน 
๓)มีทักษะการสอนผู้ใหญ่ 
๔)มีทักษะการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการสอน 

๕)การจัดห้องส าหรับด าเนินกิจกรรม 
๑)เป็นห้องโล่งๆ นั่งเก้าอ้ี  
๒)มีความเหมาะสมตามแนวทางสัปปายะ 
๓)มีสื่ออุปกรณ์ท่ีมีพร้อมในการท ากิจกรรม 

๖)กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
๑)เริ่มต้นจากการบรรยายการเป็นวิทยากรตามแนวทางศาสตร์สมัยใหม่ 
๒)แบ่งปันประสบการณ์การเป็นวิทยากรที่ประสบความส าเร็จ 
๓)แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการเป็นวิทยากรต้นแบบ 
๔)สร้างแรงบันดาลใจในการเป็นวิทยากรต้นแบบ 

๗)รูปแบบการเรียนรู้   
๑)แบบบรรยาย    
๒)การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
๓)การสานเสวนา   

๘)สื่ออุปกรณ์การเรียนรู้ 
๑)หนังสือคู่มือการฝึกอบรม  
๒)เก้าอ้ี 
๓)โปรเจคเตอร์  ไมค์ลอย  โน๊ตบุค  สายเสียง   
๔)ระฆังแห่งสติ 

๙)การประเมินผล 
แบบประเมินภาคสนาม  เช่น การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์ เป็นต้น  

 

แผนการจัดกิจกรรมที่ ๕   
๑)ชื่อกิจกรรม “Knowledge sharing จากวิทยากรรุ่นพี่สู่วิทยากรรุ่นน้อง” 
วิทยากรโดย  คณะพระวิทยากรระดับเชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรม   
ระยะเวลา ๑ ชั่วโมง ครึ่ง  
 
 



 

๖๑๕ 

 

๒)สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรม “Knowledge sharing จากวิทยากรรุ่นพ่ีสู่วิทยากรรุ่นน้อง” เป็นกิจกรรมส าหรับ

การมุ่งให้ผู้เข้ารับการอบรมถอดบทเรียนการเป็นวิทยากรต้นแบบจากรุ่นพ่ีที่ประสบความส าเร็จใน
ระดับต้นๆ ของประเทศไทย เป็นการแบ่งปันประสบการณ์การท างานด้านการเป็นวิทยากรต้นแบบ 
ถือว่าเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและสร้างแรงบันดาลใจสู่การเป็นวิทยากรต้นแบบ มีการ
สร้างเครือข่ายการท างานกับวิทยากรระดับเชี่ยวชาญเพ่ือการท างานเกื้อกูลให้องค์กรสังคมเกิดสันติสุข 
ท าให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมดึงศักยภาพของตนเองออกมาเพ่ือท างานรับใช้เพ่ือนมนุษย์ในฐานะ
วิทยากรต้นแบบสันติภาพ 
๓)วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

๑)เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมถอดบทเรียนการเป็นวิทยากรต้นแบบจากรุ่นพ่ีที่ประสบความส าเร็จ 
๒)เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและสร้างแรงบันดาลใจสู่การเป็นวิทยากร 
๓)เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมสร้างเครือข่ายกับวิทยากรระดับเชี่ยวชาญเพ่ือการท างานเกื้อกูลสังคม 
๔)เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมองเห็นศักยภาพและพัฒนาตนเองสู่การเป็นวิทยากรต้นแบบ 

๔)ทักษะท่ีจ าเป็นของวิทยากร 
๑)มีทักษะการสื่อสาร 
๒)มีทักษะการเป็นวิทยากร 
๓)มีทักษะทางสังคม เช่น การฟังด้วยหัวใจ การมีมนุษยสัมพันธ์ 
๔)มีทักษะการสอนและการใช้เทคโนโลยี 

๕)การจัดห้องส าหรับด าเนินกิจกรรม 
๑)เป็นห้องโล่งๆ นั่งเก้าอ้ี  
๒)มีความเหมาะสมตามแนวทางสัปปายะ 
๓)มีสื่ออุปกรณ์ท่ีมีพร้อมในการท ากิจกรรม 

๖)กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
๑)เริ่มต้นจากแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการเป็นวิทยากรต้นแบบจากรุ่นพ่ี 
๒)แบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเป็นวิทยากรที่ประสบความส าเร็จ 
๓)สร้างแรงบันดาลใจในการเป็นวิทยากรต้นแบบ 
๔)สร้างเครือข่ายระหว่างพ่ีกับน้องเพ่ือการท างานร่วมกัน 

๗)รูปแบบการเรียนรู้   
๑)การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
๒)สันติสนทนา 
๓)การสานเสวนา  



 

๖๑๖ 

 

๔)กิจกรรมกลุ่ม  
๘)สื่ออุปกรณ์การเรียนรู้ 

๑)หนังสือคู่มือการฝึกอบรม  
๒)เก้าอ้ี 
๓)โปรเจคเตอร์  ไมค์ลอย  โน๊ตบุค  สายเสียง   
๔)ระฆังแห่งสติ 

๙)การประเมินผล 
แบบประเมินภาคสนาม  เช่น การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์ เป็นต้น  

 

๒) ด้านการฝึกอบรมแบบธรรมะโอด ี
กิจกรรมที่ ๖-๑๐  

แผนการจัดกิจกรรมที่ ๖   
๑)ชื่อกิจกรรม “รูปแบบการฝึกอบรมธรรมะโอดีส าหรับพระวิทยากรต้นแบบ” 

วิทยากรโดย พระอาจารย์ปราโมทย์ วาทโกวิโท และคณะวิทยากร 
ระยะเวลา  ๒ ชั่วโมง  

๒)สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรม “รูปแบบการฝึกอบรมธรรมะโอดีส าหรับพระวิทยากรต้นแบบ” เป็นกิจกรรม

ส าหรับการมุ่งให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ มีความเข้าใจ มีทักษะ มีทัศนคติที่ดีต่อการฝึกอบรมตาม
รูปแบบธรรมะโอดี ซึ่งเป็นรูปแบบการเผยแผ่ธรรมะในองค์กรยุคใหม่ โดยอาศัยกิจกรรมการมีส่วนร่วม
เป็นเครื่องมือในการฝึกอบรม โดยพระวิทยากรธรรมะโอดีเป็นพระวิทยากรด้านการพัฒนาองค์กร เป็น
พระวิทยากรกระบวนการด้วยการเป็นผู้อ านวยการให้เกิดการเรียนรู้ด้วยการออกแบบกิจกรรม โดย
อาศัยเครื่องมือศาสตร์สมัยใหม่กับพระพุทธศาสนาบูรณาการ จึงเป็น “การปรับศาสตร์เข้าหา
พระพุทธศาสนา” รูปแบบการฝึกอบรมธรรมะโอดีจึงเป็นการยึดในอุดมการณ์  หลักการ วิธีการเผย
แผ่ธรรมของพระพุทธเจ้า มุ่งเน้นการเสริมสร้างองค์กรสันติสุข ท่ามกลางความเป็นพหุวัฒนธรรม ด้วย
การเข้าใจ เคารพ ให้เกียรติผู้เข้ารับการฝึกอบรมถึงจะมีความแตกต่างทางวัฒนธรรมต้องสื่อสารให้เกิด
สันติสุข    
๓)วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

๑)เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในรูปแบบการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี 
๒)เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมเกิดทักษะการเป็นวิทยากรในรูปแบบการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี 
๓)เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมยึดมั่นในอุดมการณ์ หลักการ วิธีการเผยแผ่ธรรม  
๔)เพ่ือให้ผู้เข้ามีทัศนคติที่ดีในรูปแบบการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดีเพ่ือเกื้อกูลสังคม 



 

๖๑๗ 

 

๕)เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมสื่อสารธรรมท่ามกลางความเป็นพหุวัฒนธรรมเกิดสันติสุข  
๔)ทักษะท่ีจ าเป็นของวิทยากร 

๑)มีทักษะการสื่อสาร 
๒)มีทักษะการเป็นวิทยากร 
๓)มีทักษะการจัดกิจกรรม 
๔)มีทักษะการสอนและการใช้เทคโนโลยี 

๕)การจัดห้องส าหรับด าเนินกิจกรรม 
๑)เป็นห้องโล่งๆ  
๒)มีความเหมาะสมตามแนวทางสัปปายะ 
๓)มีสื่ออุปกรณ์ท่ีมีพร้อมในการท ากิจกรรม 

๖)กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
๑)เริ่มต้นจากสร้างการมีส่วนร่วมด้วยกิจกรรม “เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม” 
๒)แลกเปลี่ยนเรียนรู้จุดเริ่มต้นของรูปแบบการฝึกอบรมธรรมะโอดี 
๓)รปูแบบการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดีสร้างความแตกต่างอย่างไร 
๔)แบ่งกลุ่มถอดบทเรียนรูปแบบการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี 
๕)น าเสนอเพ่ือเรียนรู้ร่วมกัน  

๗)รูปแบบการเรียนรู้   
๑)กรระบวนการ FA ALและการโค้ช  
๒)กิจกรรมกลุ่ม 
๓)การบรรยาย 
๔)การสานเสวนา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

๘)สื่ออุปกรณ์การเรียนรู้ 
๑)หนังสือคู่มือการฝึกอบรม  
๒)อาสนะ 
๓)โปรเจคเตอร์  ไมค์ลอย  โน๊ตบุค  สายเสียง   
๔)ระฆังแห่งสติ 
๕)คลิปชาจ์น ๖ อัน  ปากกาเมจิน้ าเงินแดง และกระดาษ A๔ 

๙)การประเมินผล 
แบบประเมินภาคสนาม  เช่น การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์ เป็นต้น  

 

 



 

๖๑๘ 

 

แผนการจัดกิจกรรมที่ ๗   
๑)ชื่อกิจกรรม “การโปรแกรมจิตค้นพบศักยภาพการเป็นพระวิทยากร” 

วิทยากรโดย พระอาจารย์ปราโมทย์ วาทโกวิโท และคณะวิทยากร 
ระยะเวลา  ๓๐  นาท ี

๒)สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรม “การโปรแกรมจิตค้นพบศักยภาพการเป็นพระวิทยากร” เป็นกิจกรรมส าหรับการ

มุ่งให้ผู้เข้ารับการอบรมอยู่กับลมหายใจของตนเอง ทบทวนชีวิต มุ่งพัฒนากายและจิตใจ รวมถึงจิตใต้
ส านึกในการค้นหาศักยภาพของตนเองเพ่ือพัฒนาเป็นวิทยากรต้นแบบสันติภาพ เป็นช่วงที่จิตมีความ
ผ่อนคลายเกิดการตระหนักรู้ ตื่นและเบิกบานเพ่ือจะออกไปรับใช้เพ่ือนมนุษย์  จึงมีการบ าบัดจิตตาม
แนวพระพุทธศาสนาเพ่ือการเยียวยาและค้นพบศักยภาพของตนเอง จึงต้องอาศัยการนอนแบบผ่อน
คลายด้วยการปฏิบัติตามเสียงและดนตรีบ าบัดจิตผ่อนคลายและเสียงแห่งพลังบวกให้กับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีพลังจากภายใน  
๓)วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

๑)เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมค้นพบศักยภาพภายในตนสู่การพัฒนาเป็นวิทยากรต้นแบบสันติภาพ 
๒)เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมตระหนักในการด าเนินชีวิตและมีความผ่อนคลายเพื่อเตรียมการเรียนรู้ 
๓)เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมบริหารกายและบริหารจิตใจตามศาสตร์สมัยใหม่  

๔)ทักษะท่ีจ าเป็นของวิทยากร 
๑)มีทักษะการสื่อสาร 
๒)มีทักษะการเป็นวิทยากร 
๓)มีทักษะการฟัง 
๔)มีทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยี 

๕)การจัดห้องส าหรับด าเนินกิจกรรม 
๑)เป็นห้องโล่งๆ  
๒)มีความเหมาะสมตามแนวทางสัปปายะ 
๓)มีสื่ออุปกรณ์ท่ีมีพร้อมในการท ากิจกรรม 

๖)กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
๑)เริ่มต้นจากการจัดแถวห่างกัน ๑ เมตร 
๒)นอนผ่อนคลาย ปฏิบัติตามเสียงที่เปิด 
๓)แลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าเสนอเพ่ือเรียนรู้ร่วมกัน 

๗)รูปแบบการเรียนรู้   
๑)การโค้ชเพ่ือค้นพบศักยภาพ  



 

๖๑๙ 

 

๒)กิจกรรมกลุ่มกระบวนการ FA AL 
๓)การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

๘)สื่ออุปกรณ์การเรียนรู้ 
๑)หนังสือคู่มือการฝึกอบรม  
๒)ระฆังแห่งสติ 
๓)โปรเจคเตอร์  ไมค์ลอย  โน๊ตบุค  สายเสียง   
๔)คลิปชาจ์น ๖ อัน  ปากกาเมจิน้ าเงินแดง และกระดาษ A๔ 

๙)การประเมินผล 
แบบประเมินภาคสนาม  เช่น การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์ เป็นต้น  
 

แผนการจัดกิจกรรมที่ ๘   
๑)ชื่อกิจกรรม “How toกระบวนการพัฒนาพระวิทยากรต้นแบบธรรมะโอดี” 

วิทยากรโดย พระอาจารย์ปราโมทย์ วาทโกวิโท และคณะวิทยากร 
ระยะเวลา  ๒  ชั่วโมง 

๒)สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรม “How toกระบวนการพัฒนาพระวิทยากรต้นแบบธรรมะโอดี” เป็นกิจกรรม

ส าหรับการมุ่งให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้กิจกรรมของรูปแบบการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี  เริ่มจาก
การวิเคราะห์ปัญหาขององค์กร การวิเคราะห์ปัญหาของผู้เข้ารับการฝึกอบรม หาความเป็นจ าเป็นของ
การฝึกอบรมขององค์กร การออกแบบกิจกรรมแบบธรรมะโอดีเพ่ือตอบโจทย์ความต้องการของ
องค์กร และเรียนรู้กิจกรรมตามแนวทางของธรรมะโอดีเพ่ือเสริมสร้างองค์กรสันติสุข ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมจึงควรต้องมีความเข้าใจมีทักษะในการจัดกิจกรรมตาวแนวทางของธรรมะโอดี  
๓)วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

๑)เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์ปัญหาขององค์กรและปัญหาผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
๒)เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมสามารถออกแบบกิจกรรมตามรูปแบบการฝึกอบรมธรรมะโอดี 
๓)เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมสามารถจัดกิจกรรมตามแนวทางของรูปแบบการฝึกอบรมธรรมะโอดี  

๔)ทักษะท่ีจ าเป็นของวิทยากร 
๑)มีทักษะการเป็นวิทยากรกระบวนการ 
๒)มีทักษะการสื่อสาร 
๓)มีทักษะการจัดกิจรรม 
๔)มีทักษะออกแบบกิจกรรม 
๕)มีทักษะการใช้เทคโนโลยี 

 



 

๖๒๐ 

 

๕)การจัดห้องส าหรับด าเนินกิจกรรม 
๑)เป็นห้องโล่งๆ  
๒)มีความเหมาะสมตามแนวทางสัปปายะ 
๓)มีสื่ออุปกรณ์ท่ีมีพร้อมในการท ากิจกรรม 

๖)กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
๑)สาธิตการท ากิจกรรมแบบธรรมะโอดีเพ่ือการเรียนรู้  
๒)ออกแบบกิจกรรมให้ผู้เข้ารับการฝึกวิเคราะห์องค์กร ออกแบบกิจกรรม  
๓)เรียนรู้ธรรมะผ่านกิจกรรม จนสามารถออกแบบกิจกรรมและจัดกิจกรรมได้  

๗)รูปแบบการเรียนรู้   
๑)กิจกรรมกลุ่มแบบมีส่วนร่วม 
๒)กระบวนการ FA และ AL 
๓)การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

๘)สื่ออุปกรณ์การเรียนรู้ 
๑)หนังสือคู่มือการฝึกอบรม  
๒)ระฆังแห่งสติ 
๓)โปรเจคเตอร์  ไมค์ลอย  โน๊ตบุค  สายเสียง   
๔)คลิปชาจ์น ๖ อัน  ปากกาเมจิน้ าเงินแดง และกระดาษ A๔ 

๙)การประเมินผล 
แบบประเมินภาคสนาม  เช่น การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์ เป็นต้น  
 

แผนการจัดกิจกรรมที่ ๙   
๑)ชื่อกิจกรรม “Design thinking เครื่องมือเสริมสร้างองค์กรสันติสุข” 

วิทยากรโดย พระอาจารย์ปราโมทย์ วาทโกวิโท และคณะวิทยากร 
ระยะเวลา  ๒  ชั่วโมง 

๒)สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรม “Design thinking เครื่องมือเสริมสร้างองค์กรสันติสุข” เป็นกิจกรรมส าหรับการมุ่ง

ให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถออกแบบกิจกรรมพัฒนาองค์กรให้เกิดสันติสุข เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในองค์กร โดยเข้าใจความขัดแย้งในองค์กร หรือความขัดแย้งของคน
ในองค์กร เมื่อทราบปัญหาความขัดแย้งจะออกแบบกิจกรรมอย่างไรให้สามารถตอบโจทย์ เพ่ือสร้าง
ความตระหนักและลดความแย้งในองค์กร ผู้เข้ารับการอบรมจึงต้องสามารถDesign thinking 
เครื่องมือเสริมสร้างองค์กรสันติสุขขึ้นมาให้ได้ โดยใช้กิจกรรมเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเพ่ือ
แก้ปัญหาความขัดแย้งในองค์กร 



 

๖๒๑ 

 

๓)วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
๑)เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมสามารถออกแบบกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างองค์กรสันติสุข 
๒)เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมออกแบบกิจกรรมแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในองค์กร 
๓)เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมสามารถเป็นวิทยากรที่สามารถจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างองค์กรสันติสุข 

๔)ทักษะท่ีจ าเป็นของวิทยากร 
๑)มีทักษะวิทยากรกระบวนการ 
๒)มีทักษะการสื่อสาร 
๓)มีทักษะการจัดกิจรรม 
๔)มีทักษะออกแบบกิจกรรม 
๕)มีทักษะการใช้เทคโนโลยี 

๕)การจัดห้องส าหรับด าเนินกิจกรรม 
๑)เป็นห้องโล่งๆ  
๒)มีความเหมาะสมตามแนวทางสัปปายะ 
๓)มีสื่ออุปกรณ์ท่ีมีพร้อมในการท ากิจกรรม 

๖)กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
๑)นั่งเป็นวงกลมเพื่อเรียนรู้กิจกรรม วิทยากรสาธิตกิจกรรมการเสริมสร้างองค์กรสันติสุข 
๒)เรียนรู้ปัญหาความขัดแย้งในองค์กรผ่านกิจกรรม 
๓)แลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกออกแบบกิจกรรม 

๗)รูปแบบการเรียนรู้   
๑)กิจกรรมกลุ่มแบบมีส่วนร่วม 
๒)กระบวนการ FA AL 
๓)การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

๘)สื่ออุปกรณ์การเรียนรู้ 
๑)หนังสือคู่มือการฝึกอบรม  
๒)ระฆังแห่งสติ 
๓)โปรเจคเตอร์  ไมค์ลอย  โน๊ตบุค  สายเสียง   
๔)คลิปชาจ์น ๖ อัน  ปากกาเมจิน้ าเงินแดง และกระดาษ A๔ 

๙)การประเมินผล 
แบบประเมินภาคสนาม  เช่น การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์ เป็นต้น  

 
 



 

๖๒๒ 

 

แผนการจัดกิจกรรมที่ ๑๐   
๑)ชื่อกิจกรรม “K-U-M-S-A-N MODEL นวัตกรรมพระวิทยากรต้นแบบ” 

วิทยากรโดย พระอาจารย์ปราโมทย์ วาทโกวิโท และคณะวิทยากร 
ระยะเวลา  ๓๐  นาที  

๒)สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรม “K-U-M-S-A-N MODEL นวัตกรรมพระวิทยากรต้นแบบ” เป็นกิจกรรมส าหรับการ

มุ่งให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจในรูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบตามMODEL เป็นการสรุปและ
ประเมินผลรูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพ โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องมีความรู้ด้าน
การเป็นวิทยากรต้นแบบ ด้านรูปแบบการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี ด้านการวิเคราะห์และพัฒนา
องค์กร ด้านพุทธสันติวิธี และด้านสันติภายใน ต้องความเข้าใจในด้านการเป็นวิทยากรต้นแบบ ด้าน
รูปแบบการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี ด้านการวิเคราะห์และพัฒนาองค์กร ด้านพุทธสันติวิธี และด้ าน
สันติภายใน ต้องมีทักษะในด้านการเป็นวิทยากรต้นแบบ ด้านรูปแบบการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี 
ด้านการวิเคราะห์และพัฒนาองค์กร ด้านพุทธสันติวิธี และด้านสันติภายใน  รวมถึงการมีทัศนคติที่ดี
ต่อการเป็นวิทยากรสันติภาพ มีการสร้างเครือข่ายการท างาน 
๓)วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

๑)เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมทบทวนการเรียนรู้ตามรูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพ 
๒)เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในรูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพ 
๓)เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมสามารถน าไปประยุกต์ในการเป็นวิทยากรต้นแบบสันติภาพ 

๔)ทักษะท่ีจ าเป็นของวิทยากร 
๑)มีทักษะวิทยากรกระบวนการ 
๒)มีทักษะการสื่อสาร 
๓)มีทักษะการจัดกิจรรม 
๔)มีทักษะออกแบบกิจกรรมและมีทักษะการใช้เทคโนโลยี 

๕)การจัดห้องส าหรับด าเนินกิจกรรม 
๑)เป็นห้องโล่งๆ  
๒)มีความเหมาะสมตามแนวทางสัปปายะ 
๓)มีสื่ออุปกรณ์ท่ีมีพร้อมในการท ากิจกรรม 

๖)กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
๑)เปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ 
๒)ทบทวนความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ 
๓)ประเมินผลการเข้าฝึกอบรมการพัฒนาวิทยากรต้นแบบธรรมะโอดีโดยพุทธสันติวิธี 



 

๖๒๓ 

 

๗)รูปแบบการเรียนรู้   
๑)กิจกรรมกลุ่มแบบมีส่วนร่วม 
๒)กระบวนการ FA AL 
๓)การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

๘)สื่ออุปกรณ์การเรียนรู้ 
๑)หนังสือคู่มือการฝึกอบรม  
๒)ระฆังแห่งสติ 
๓)โปรเจคเตอร์  ไมค์ลอย  โน๊ตบุค  สายเสียง   
๔)คลิปชาจ์น ๖ อัน  ปากกาเมจิน้ าเงินแดง และกระดาษ A๔ 

๙)การประเมินผล 
แบบประเมินภาคสนาม  เช่น การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์ เป็นต้น  
 

๓) ด้านการพัฒนาองค์กร 
กิจกรรมที่ ๑๑-๑๔  

แผนการจัดกิจกรรมที่ ๑๑   
๑)ชื่อกิจกรรม “รูปแบบกิจกรรมพัฒนาองค์กรส าหรับพระวิทยากรต้นแบบ” 

วิทยากรโดย พระมหาธนเดช   ธมฺมปญฺโญ   พระวิทยากรกลุ่มใต้ร่มพุทธธรรม 
ระยะเวลา  ๒ ชั่วโมง   

๒)สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรม “รูปแบบกิจกรรมพัฒนาองค์กรส าหรับพระวิทยากรต้นแบบ”เป็นกิจกรรมส าหรับ

การมุ่งให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ มีความเข้าใจ มีทักษะเกี่ยวกับรูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนา
องค์กรในยุคปัจจุบันว่า รูปแบบใดที่มีความเหมาะสมในฐานะเป็นพระวิทยากรต้นแบบที่จะไปเผยแผ่
ธรรมะในองค์กร ควรจะมีรูปแบบใดที่จะสามารถตอบโจทย์คนในองค์กรมากที่สุด เป็นการมอง
ภาพรวมของรูปแบบกิจกรรมพัฒนาองค์กร กิจกรรมใดที่พระสงฆ์สามารถท าได้เพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดในการพัฒนาองค์กร  การวิเคราะห์องค์กรควรมีวิธีการอย่างไรเพ่ือได้ปัญหาขององค์กรเพ่ือ
น ามาออกแบบกิจกรรมที่ตอบโจทย์การท างานและสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งในองค์กร โดย
การบูรณาการพระพุทธศาสนาและศาสตร์สมัยใหม่    
๓)วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

๑)เ พ่ือให้ผู้ เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาองค์กรด้วย
พระพุทธศาสนา 

๒)เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมเกดิทักษะการวิเคราะห์องค์กรและออกแบบกิจกรรมพัฒนาองค์กร 



 

๖๒๔ 

 

๓)เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมสามารถเป็นพระวิทยากรต้นแบบด้านการพัฒนาองค์กรด้วยธรรมะ  
๔)ทักษะท่ีจ าเป็นของวิทยากร 

๑)มีทักษะการสื่อสาร 
๒)มีทักษะการเป็นวิทยากรกระบวนการ 
๓)มีทักษะการจัดกิจกรรม 
๔)มีทักษะการสอนและการใช้เทคโนโลยี 

๕)การจัดห้องส าหรับด าเนินกิจกรรม 
๑)เป็นห้องโล่งๆ  
๒)มีความเหมาะสมตามแนวทางสัปปายะ 
๓)มีสื่ออุปกรณ์ท่ีมีพร้อมในการท ากิจกรรม 

๖)กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
๑)เริ่มต้นจากสร้างการมีส่วนร่วมด้วยกิจกรรม “เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม” 
๒)แลกเปลี่ยนเรียนรู้จุดเริ่มต้นของรูปแบบการการพัฒนาองค์กร 
๓)แบ่งกลุ่มถอดบทเรียนการพัฒนาองค์กรในยุคปัจจุบัน  

๗)รูปแบบการเรียนรู้   
๑)กรระบวนการ FA ALและการโค้ช  
๒)กิจกรรมกลุ่ม 
๓)การบรรยาย 
๔)การสานเสวนา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

๘)สื่ออุปกรณ์การเรียนรู้ 
๑)หนังสือคู่มือการฝึกอบรม  
๒)อาสนะ 
๓)โปรเจคเตอร์  ไมค์ลอย  โน๊ตบุค  สายเสียง   
๔)ระฆังแห่งสติ 
๕)คลิปชาจ์น ๖ อัน  ปากกาเมจิน้ าเงินแดง และกระดาษ A๔ 

๙)การประเมินผล 
แบบประเมินภาคสนาม  เช่น การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์ เป็นต้น  

 

แผนการจัดกิจกรรมที่ ๑๒   
๑) ชื่อกิจกรรม "FA: Design กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กรยุคใหม่"  

โดย ดร.จตุพร  วิศิษฏ์โชติอังกูร วิทยากรกระบวนการFA และการโค้ช   
เวลา ๒ ชัว่โมง ๓๐ นาที   



 

๖๒๕ 

 

๒)สาระการเรียนรู้ 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยากรกระบวนการ (Facilitator) หรือโค้ชด้านการเรียนรู้ 
(Learning Coach) และบทบาทของ Facilitator ในการสร้างการเรียนรู้   
คุณสมบัติของวิทยากรกระบวนการ (Facilitator)  
การสร้างและออกแบบเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ทรงพลัง 
การประชุมระดมความคิดและแลกเปลี่ยนความรู้ 
กระบวนการสุนทรียสนทนาเพ่ือสร้างการเรียนรู้ที่มีพลัง 
กระบวนการสะท้อนกลับการเรียนรู้ 

๓)วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถ 

๑)เรียนรู้และเข้าใจถึงนิยามและทักษะตามบทบาทของ วิทยากรกระบวนการ (Facilitator) 
หรือโค้ชด้านการเรียนรู้ (Learning Coach)  
๒)เรียนรู้และเข้าใจหลักการในการสร้างการเรียนรู้ที่ทรงพลังในบทบาทของวิทยากร
กระบวนการ 
๓)ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับผู้คนและสร้างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพสูง 
   ด้วยการวิเคราะห์องค์กรและออกแบบกิจกรรมพัฒนาองค์กร 

๔)ทักษะท่ีจ าเป็นของวิทยากร 
คุณสมบัติพ้ืนฐาน 

๑)เป็นบุคคลที่รักการเรียนรู้  
๒)เปิดใจกว้างเพ่ือเรียนรู้กับความเปลี่ยนแปลงที่เป็นพลวัตร 
๓)เชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์ในการเรียนรู้เพ่ือการเปลี่ยนแปลง 

ทักษะหลัก 
๑)ทักษะการฟัง 
๒)ทักษะการถาม 
๓)ทักษะการสะท้อนบทเรียน 

๕) การจัดห้องส าหรับด าเนินกิจกรรม 
จัดห้องแบบคลาสเรียนและสามารถเคลื่อนย้ายโต๊ะเก้าอ้ีปฏิบัติกระบวนการกลุ่มได้ 

๖) กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
WORKSHOP: การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

 



 

๖๒๖ 

 

๗) รูปแบบการเรียนรู้  
๑)การบรรยายแบบรวมและจัดกลุ่มย่อยเพ่ือระดมความคิดเห็นกิจกรรมแลกเปลี่ยน 
๒)เรียนรู้  ระดมสมอง มีการสะท้อนบทเรียนหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม 

๘) สื่ออุปกรณ์การเรียนรู้ 
๑)กระดาษฟลิบชาร์ท จ านวน ๒๐ แผ่น 
๒)ปากกาเคมีส าหรับเขียนฟลิบชาร์ท สีด า /น้ าเงิน/แดง อย่างละ ๕ ด้าม 
๓)กระดาษกาวส าหรับติดฟลิบชาร์ท จ านวน ๓ ม้วน 

๙) การประเมินผล 
๑)ประเมินผลโดยการสังเกตการณ์เข้าร่วมกิจกรรม ความสนใจและความกระตือรือร้น 
๒)ประเมินผลแบบเชิงคุณภาพด้วยการสะท้อนบทเรียนตามแนวทาง AAR: After Action 
Review 
 

แผนการจัดกิจกรรมที่ ๑๓   
๑)ชื่อกิจกรรม “กระบวนการDesignกิจกรรมพัฒนาองค์กรด้วยพุทธสันติวิธี” 

วิทยากรโดย  พระอาจารย์ปราโมทย์  วาทโกวิโท และคณะ 
ระยะเวลา ๒ ชั่วโมง 

๒)สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรม “กระบวนการDesignกิจกรรมพัฒนาองค์กรด้วยพุทธสันติวิธี” เป็นกิจกรรมส าหรับ

การมุ่งให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ มีความเข้าใจ มีทักษะในการออกแบบกิจกรรมพัฒนาองค์กรโดย
อาศัยเครื่องมือของพุทธสันติวิธีในการออกแบบกิจกรรม  เช่น การDesignกิจกรรมลดความขัดแย้ง 
การDesignกิจกรรมความสามัคคี-สร้างทีมงาน  การDesignกิจกรรมพฤติกรรมบริการด้วยหัวใจ การ
Designกิจกรรมการคิดเชิงบวก-การชื่นชม การDesignกิจกรรมการสื่อสารในองค์กร  และการDesign
กิจกรรมความสุขในการท างาน-ชีวิต  ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องสามารถออกแบบกิจกรรมพัฒนา
องค์กรเพื่อเสริมสร้างองค์กรสันติสุขและสามารถถ่ายทอดกิจกรรมที่ออกแบบได้ 
๓)วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

๑)เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจกระบวนการออกแบบกิจกรรมพัฒนาองค์กร 
๒)เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมเกิดทักษะการออกแบบกิจกรรมพัฒนาองค์กรด้วยพุทธสันติวิธี 
๓)เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมสามารถDesignกิจกรรมพัฒนาองค์กรด้วยพุทธสันติวิธี  

๔)ทักษะท่ีจ าเป็นของวิทยากร 
๑)มีทักษะการสื่อสาร 
๒)มีทักษะการเป็นวิทยากรกระบวนการ 



 

๖๒๗ 

 

๓)มีทักษะการจัดกิจกรรม 
๔)มีทักษะการสอนและการใช้เทคโนโลยี 

๕)การจัดห้องส าหรับด าเนินกิจกรรม 
๑)เป็นห้องโล่งๆ  
๒)มีความเหมาะสมตามแนวทางสัปปายะ 
๓)มีสื่ออุปกรณ์ที่มีพร้อมในการท ากิจกรรม 

๖)กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
๑)เริ่มต้นจากการสาธิตกิจกรรมพัฒนาองค์กรด้วยพุทธสันติวิธี 
๒)ลงมือฝึกปฏิบัติออกแบบกิจกรรมพัฒนาองค์กรด้วยพุทธสันติวิธี 
๓)แลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าเสนอการออกแบบกิจรรมพัฒนาองค์กรด้วยพุทธสันติวิธี  

๗)รูปแบบการเรียนรู้   
๑)กรระบวนการ FA ALและการโค้ช  
๒)กิจกรรมกลุ่ม 
๓)การบรรยาย 
๔)การสานเสวนา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

๘)สื่ออุปกรณ์การเรียนรู้ 
๑)หนังสือคู่มือการฝึกอบรม  
๒)อาสนะ 
๓)โปรเจคเตอร์  ไมค์ลอย  โน๊ตบุค  สายเสียง   
๔)ระฆังแห่งสติ 
๕)คลิปชาจ์น ๖ อัน  ปากกาเมจิน้ าเงินแดง และกระดาษ A๔ 

๙)การประเมินผล 
แบบประเมินภาคสนาม  เช่น การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์ เป็นต้น  

 
แผนการจัดกิจกรรมที่ ๑๔   
๑)ชื่อกิจกรรม “ฝึกภาคสนามผ่านประสบการณ์สร้างเครือข่ายการเรียนรู้” 

วิทยากรโดย  พระอาจารย์ปราโมทย์  วาทโกวิโท และคณะ 
ระยะเวลา  ๔๐  นาท ี

๒)สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรม “ฝึกภาคสนามผ่านประสบการณ์สร้างเครือข่ายการเรียนรู้” เป็นกิจกรรมส าหรับ

การมุ่งให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจมีทักษะมีเครือข่ายเกี่ยวกับการลงพ้ืนที่ภาคสนามเรียนรู้ผ่าน



 

๖๒๘ 

 

ประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้ ซึ่งหลังจากเรียนรู้ภาคทฤษฏีภาคปฏิบัติแล้ว ผู้เข้ารับการฝึกอบรมลงสู่
ภาคสนามเพ่ือถอดบทเรียนจากเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงและร่วมเป็นพระวิทยากรกับทีมพระ
วิทยากรกระบวนการธรรมะโอดี เรียนรู้การท างานเป็นทีม โดยแบ่งออกเป็น ๕ รุ่น  รุ่นที่ ๑ ฝึก
ภาคปฏิบัติระหว่าง ๔-๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  รุ่นที่ ๒ ฝึกภาคปฏิบัติระหว่าง ๑๑-๑๓ พฤศจิกายน 
๒๕๖๑  รุ่นที่ ๓ ฝึกภาคปฏิบัติระหว่าง ๑๘-๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑   รุ่นที่ ๔ ฝึกภาคปฏิบัติระหว่าง  
๒๐-๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  รุ่นที่ ๕ ฝึกภาคปฏิบัติระหว่าง ๓-๔ ธันวาคม ๒๕๖๑  
๓)วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

๑)เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับการลงฝึกภาคสนามผ่านประสบการณ์ตรง 
๒)เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมสร้างเครือข่ายการท างานเพ่ือลงฝึกภาคสนามผ่านประสบการณ์ตรง 
๓)เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมสามารถท างานเป็นทีมเครือข่ายพระวิทยากรต้นแบบสันติภาพ  

๔)ทักษะท่ีจ าเป็นของวิทยากร 
๑)มีทักษะการสื่อสาร 
๒)มีทักษะการเป็นวิทยากรกระบวนการ 
๓)มีทักษะการจัดกิจกรรม 
๔)มีทักษะการสอนและการใช้เทคโนโลยี 

๕)การจัดห้องส าหรับด าเนินกิจกรรม 
๑)เป็นห้องโล่งๆ  
๒)มีความเหมาะสมตามแนวทางสัปปายะ 
๓)มีสื่ออุปกรณ์ท่ีมีพร้อมในการท ากิจกรรม 

๖)กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
๑)เริ่มต้นจากการชี้แจงการลงฝึกภาคสนาม 
๒)ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การท างานเป็นทีมเพ่ือลงภาคสนาม 
๓)แต่ละกลุ่มหาจุดร่วมในการท างานร่วมกัน  

๗)รูปแบบการเรียนรู้   
๑)การบรรยาย  
๒)กิจกรรมกลุ่ม 
๓)กรระบวนการ FA AL และการโค้ช 
๔)การสานเสวนา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

๘)สื่ออุปกรณ์การเรียนรู้ 
๑)หนังสือคู่มือการฝึกอบรม  
๒)อาสนะ 



 

๖๒๙ 

 

๓)โปรเจคเตอร์  ไมค์ลอย  โน๊ตบุค  สายเสียง   
๔)ระฆังแห่งสติ 
๕)คลิปชาจ์น ๖ อัน  ปากกาเมจิน้ าเงินแดง และกระดาษ A๔ 

๙)การประเมินผล 
แบบประเมินภาคสนาม  เช่น การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์ เป็นต้น  

 
๔) ด้านเครื่องมือพุทธสันติวิธี 
กิจกรรมที่ ๑๕-๑๙ 

แผนการจัดกิจกรรมที่ ๑๕   
๑)ชื่อกิจกรรม “พุทธสันติวิธีเครื่องมือจัดการความขัดแย้งของพระพุทธเจ้า” 

วิทยากรโดย  พระมหาหรรษา  ธมฺมหาโส  รศ.ดร.  ผู้อ านวยการหลักสูตรสันติศึกษา  มจร 
ระยะเวลา  ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาท ี

๒)สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรม “พุทธสันติวิธีเครื่องมือจัดการความขัดแย้งของพระพุทธเจ้า” เป็นกิจกรรมส าหรับ

การมุ่งให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะเกี่ยวกับพุทธสันติวิธีในการจัดการ
ความขัดแย้งตามแนวทางของพระพุทธเจ้า โดยเรียนรู้ว่าพระพุทธเจ้ามีกระบวนการในการจัดการ
ความขัดแย้งอย่างไร ใช้เครื่องมือในการจัดการความจัดการความแย้งด้วยพุทธสันติวิธีอย่างไร โดย
พระพุทธเจ้ามีความชัดเจนเรื่องอุดมการณ์ หลักการ วิธีการในการเผยแผ่ค าสอนทางพระพุทธศาสนา 
ในฐานะพระวิทยากรต้นแบบสันติภาพควรจะใช้เครื่องมือพุทธสันติวิธีอย่างไรเพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดในการท าหน้าที่เป็นพระธรรมทูตหรือพระวิทยากรต้นแบบสันติภาพ  
๓)วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

๑)เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจมีทักษะเกี่ยวกับพุทธสันติวิธี 
๒)เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจทักษะการจัดการความขัดแย้งโดยพุทธสันติวิธี 
๓)เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีทัศนคติที่ดีต่อการน าพุทธสันติวิธีออกไปเกื้อกูลสังคมให้เกิดสันติสุข 

๔)ทักษะท่ีจ าเป็นของวิทยากร 
๑)มีทักษะการสื่อสาร 
๒)มีทักษะการบรรยาย 
๓)มีทักษะการสอนและการใช้เทคโนโลยี 

 ๔)มีทักษะวิทยากรกระบวนการ 
๕)การจัดห้องส าหรับด าเนินกิจกรรม 

๑)เป็นห้องโล่งๆ  



 

๖๓๐ 

 

๒)มีความเหมาะสมตามแนวทางสัปปายะ 
๓)มีสื่ออุปกรณ์ท่ีมีพร้อมในการท ากิจกรรม 

๖)กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
๑)เริ่มต้นจากการบรรยายให้เห็นความส าคัญของพุทธสันติวิธี 
๒)ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งของพระพุทธเจ้า 
๓)ถาม-ตอบการท างานด้านสันติภาพ  

๗)รูปแบบการเรียนรู้   
๑)การบรรยาย  
๒)กิจกรรมกลุ่ม 
๓)กรระบวนการ FA AL และการถามตอบ 
๔)การสานเสวนา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

๘)สื่ออุปกรณ์การเรียนรู้ 
๑)หนังสือคู่มือการฝึกอบรม  
๒)อาสนะ+เก้าอ้ี 
๓)โปรเจคเตอร์  ไมค์ลอย  โน๊ตบุค  สายเสียง   
๔)ระฆังแห่งสติ 
๕)คลิปชาจ์น ๖ อัน  ปากกาเมจิน้ าเงินแดง และกระดาษ A๔ 

๙)การประเมินผล 
แบบประเมินภาคสนาม  เช่น การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์ เป็นต้น  

 

แผนการจัดกิจกรรมที่ ๑๖   
๑)ชื่อกิจกรรม “สันติวิธีเครื่องมือแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในองค์กร” 

วิทยากรโดย  ศาสตราจารย์ นพ.วันชัย  วัฒนศัพท์   
ระยะเวลา  ๒   ชั่วโมง 

๒)สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรม “สันติวิธีเครื่องมือแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในองค์กร” เป็นกิจกรรมส าหรับการมุ่ง

ให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ มีทัศคติที่ดีเกี่ยวกับสันติวิธีในการเป็น
เครื่องมือแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในองค์กร โดยมุ่งเน้นเกี่ยวสันติวิธีในการจัดการความขัดแย้ง เช่น 
การฟังด้วยหัวใจ  การไกล่เกลี่ย  การสานเสวนา  สภากาแฟ  สันติสนทนา การขอโทษอย่างจริงจัง  
การให้อภัย เป็นต้น ซึ่งเป็นเครื่องมือแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในองค์กรและสังคม ซึ่งจะมีการฝึก
ปฏิบัติเกี่ยวกับสันติวิธีในการจัดการความขัดแย้งในองค์กร ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมเพ่ือ
เกิดทักษะในการน าไปประยุกต์ใช้ในการเผยแผ่ธรรมในองค์กร  



 

๖๓๑ 

 

๓)วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
๑)เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจมีทักษะความขัดแย้งและเครื่องมือด้านสันติวิธี 
๒)เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมสามารถออกแบบกิจกรรมแก้ไขปัญหาความแย้งด้วยเครื่องมือสันติวิธี 
๓)เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมสามารถเป็นผู้น าด าเนินกิจกรรมแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี  

๔)ทักษะท่ีจ าเป็นของวิทยากร 
๑)มีทักษะการสื่อสาร 
๒)มีทักษะการบรรยาย 
๓)มีทักษะการสอนและการใช้เทคโนโลยี 

 ๔)มีทักษะวิทยากรกระบวนการ 
 ๕)มีทักษะการจัดกิจกรรมกลุ่ม 
๕)การจัดห้องส าหรับด าเนินกิจกรรม 

๑)เป็นห้องโล่งๆ  
๒)มีความเหมาะสมตามแนวทางสัปปายะ 
๓)มีสื่ออุปกรณ์ท่ีมีพร้อมในการท ากิจกรรม 

๖)กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
๑)เริ่มต้นจากการบรรยายเกี่ยวกับความขัดแย้งและเห็นความส าคัญของสันติวิธี 
๒)ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี 
๓)ออกแบบการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี  

๗)รูปแบบการเรียนรู้   
๑)การบรรยาย  
๒)กิจกรรมกลุ่ม 
๓)กรระบวนการ FA AL และการถามตอบ 
๔)การสานเสวนา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

๘)ส่ืออุปกรณ์การเรียนรู้ 
๑)หนังสือคู่มือการฝึกอบรม  
๒)อาสนะ+เก้าอ้ี 
๓)โปรเจคเตอร์  ไมค์ลอย  โน๊ตบุค  สายเสียง   
๔)ระฆังแห่งสติ 
๕)คลิปชาจ์น ๖ อัน  ปากกาเมจิน้ าเงินแดง และกระดาษ A๔ 

๙)การประเมินผล 
แบบประเมินภาคสนาม  เช่น การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์ เป็นต้น  



 

๖๓๒ 

 

แผนการจัดกิจกรรมที่ ๑๗   
๑)ชื่อกิจกรรม “ภาคปฏิบัติฝึกพุทธสันติวิธีเครื่องมือเสริมสร้างองค์กรสันติสุข” 

วิทยากรโดย  ศาสตราจารย์ นพ.วันชัย  วัฒนศัพท์   
ระยะเวลา  ๑  ชั่วโมง   ๓๐ นาที  

๒)สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรม “ภาคปฏิบัติฝึกพุทธสันติวิธีเครื่องมือเสริมสร้างองค์กรสันติสุข” เป็นกิจกรรม

ส าหรับการมุ่งให้ผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติการฝึกภาคปฏิบัติด้านพุทธสันติวิธีเครื่องมือเสริมสร้าง
องค์กรสันติสุข  โดยมีการบูรณาการสันติวิธีกับพระพุทธศาสนาในการแก้ปัญหาความขัดแย้งในองค์กร 
เป็นพุทธสันติวิธีเครื่องมือเสริมสร้างองค์กรสันติสุข   โดยมุ่งเน้นเกี่ยวพุทธสันติวิธีในการจัดการความ
ขัดแย้ง เช่น การฟังด้วยหัวใจ  การไกล่เกลี่ย  การสานเสวนา  สภากาแฟ  สันติสนทนา การขอโทษ
อย่างจริงจัง  การให้อภัย ด้วยการน ากระบวนการพุทธศาสนามาบูรณาการเพ่ือแก้ปัญหาความขัดแย้ง 
การฝึกปฏิบัติจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง    
๓)วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

๑)เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมฝึกปฏิบัติการจัดการความขัดแย้งโดยพุทธสันติวิธี 
๒)เพ่ือให้ผู้ เข้าอบรมสามารถบูรณาการจัดการความขัดแย้งตามแนวทางสันติวิธีและ

พระพุทธศาสนา 
๓)เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะการใช้เครื่องมือในการจัดการความขัดแย้งโดยพุทธสันติวิธี  

๔)ทักษะท่ีจ าเป็นของวิทยากร 
๑)มีทักษะการสื่อสาร 
๒)มีทักษะการบรรยาย 
๓)มีทักษะการสอนและการใช้เทคโนโลยี 

 ๔)มีทักษะวิทยากรกระบวนการ 
 ๕)มีทักษะการจัดกิจกรรมกลุ่ม 
๕)การจัดห้องส าหรับด าเนินกิจกรรม 

๑)เป็นห้องโล่งๆ  
๒)มีความเหมาะสมตามแนวทางสัปปายะ 
๓)มีสื่ออุปกรณ์ท่ีมีพร้อมในการท ากิจกรรม 

๖)กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
๑)เริ่มต้นจากการฝึกปฏิบัติในการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี 
๒)ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการจัดการความขัดแย้งด้วยพุทธสันติวิธี 
๓)ฝึกการออกแบบการจัดการความขัดแย้งโดยพุทธสันติวิธี  



 

๖๓๓ 

 

๗)รูปแบบการเรียนรู้   
๑)การบรรยาย  
๒)กิจกรรมกลุ่ม 
๓)กระบวนการ FA AL และการถามตอบ 
๔)การสานเสวนา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

๘)สื่ออุปกรณ์การเรียนรู้ 
๑)หนังสือคู่มือการฝึกอบรม  
๒)อาสนะ+เก้าอ้ี 
๓)โปรเจคเตอร์  ไมค์ลอย  โน๊ตบุค  สายเสียง   
๔)ระฆังแห่งสติ 
๕)คลิปชาจ์น ๖ อัน  ปากกาเมจิน้ าเงินแดง และกระดาษ A๔ 

๙)การประเมินผล 
แบบประเมินภาคสนาม  เช่น การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์ เป็นต้น  
 

แผนการจัดกิจกรรมที่ ๑๘   
๑)ชื่อกิจกรรม “การสื่อสารธรรมในสังคมพหุวัฒนธรรมเกิดสันติสุข” 

วิทยากรโดย  พอ.นพ.พงษ์ศักดิ์   ตั้งคณา   
ระยะเวลา  ๑  ชั่วโมง    

๒)สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรม “การสื่อสารธรรมในสังคมพหุวัฒนธรรมเกิดสันติสุข” เป็นกิจกรรมส าหรับการมุ่งให้

ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสื่อสารธรรมในสังคมพหุวัฒนธรรมเพ่ือให้เกิด
สันติสุข โดยถ่ายทอดประสบการณ์ในการเป็นวิทยากรที่สื่อสารกับคนที่มีความหลากหลายทางศาสนา
และวัฒนธรรม ในฐานะพระวิทยากรต้นแบบสันติภาพจะสื่อสารธรรมอย่างไรไม่ให้เกิดความขัดแย้ง 
โดยยึดมั่นในการอุดมการณ์ หลักการ วิธีการของพระพุทธเจ้า ด้วยการเข้าใจเพ่ือนมนุษย์ที่มีความ
แตกต่างกัน ก้าวข้ามเพียงผู้นับถือศาสนาแต่มองถึงความเป็นมนุษย์เหมือนกัน  พระวิทยากรต้นแบบ
สันติภาพจึงต้องมีความตระหนักเป็นอย่างยิ่งในการสื่อสารธรรมเพ่ือให้เกิดสันติสุขมากกว่าสร้างความ
ขัดแย้งในองค์กรและสังคม  
๓)วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

๑)เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสื่อสารธรรมในสังคมพหุวัฒนธรรม 
๒)เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีเทคนิคการสื่อสารธรรมให้เหมาะสมกับผู้คนที่มีความแตกต่างกัน 
๓)เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมตระหนักในการสื่อสารด้วยการสร้างสันติสุขมากกว่าสร้างความขัดแย้ง   

 



 

๖๓๔ 

 

๔)ทักษะท่ีจ าเป็นของวิทยากร 
๑)มีทักษะการสื่อสาร 
๒)มีทักษะการบรรยาย 
๓)มีทักษะการสอนและการใช้เทคโนโลยี 

 ๔)มีทักษะวิทยากรกระบวนการ 
 ๕)มีทักษะการจัดกิจกรรมกลุ่ม 
๕)การจัดห้องส าหรับด าเนินกิจกรรม 

๑)เป็นห้องโล่งๆ  
๒)มีความเหมาะสมตามแนวทางสัปปายะ 
๓)มีสื่ออุปกรณ์ท่ีมีพร้อมในการท ากิจกรรม 

๖)กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
๑)เริ่มต้นจากการบรรยายด้านความเป็นพหุวัฒนธรรม 
๒)ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์การท างานด้านการสื่อสารธรรมในยุคปัจจุบัน 
๓)ถามตอบ  

๗)รูปแบบการเรียนรู้   
๑)การบรรยาย  
๒)กิจกรรมกลุ่ม 
๓)กระบวนการ FA AL และการถามตอบ 
๔)การสานเสวนา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

๘)สื่ออุปกรณ์การเรียนรู้ 
๑)หนังสือคู่มือการฝึกอบรม  
๒)อาสนะ+เก้าอ้ี 
๓)โปรเจคเตอร์  ไมค์ลอย  โน๊ตบุค  สายเสียง   
๔)ระฆังแห่งสติ 
๕)คลิปชาจ์น ๖ อัน  ปากกาเมจิน้ าเงินแดง และกระดาษ A๔ 

๙)การประเมินผล 
แบบประเมินภาคสนาม  เช่น การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์ เป็นต้น  

 

แผนการจัดกิจกรรมที่ ๑๙   
๑)ชื่อกิจกรรม “ถอดบทเรียนรูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพ” 

วิทยากรโดย     พระครูภาวนาสารบัณฑิต ดร. ผอ.ส่วนธรรมนิเทศ มจร 
พระมหาดวงเด่น  ฐิตญาโณ ดร. หลักสูตรสันติศึกษา มจร 



 

๖๓๕ 

 

พระอาจารย์ปราโมทย์  วาทโกวิโท พระวิทยากรธรรมะโอด ี
ผศ.ดร.อุทัย   สติมั่น   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ผศ.ดร.ปราโมทย์  ยอดแก้ว  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต   

ระยะเวลา  ๒  ชั่วโมง    
๒)สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรม “ถอดบทเรียนรูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพ” เป็นกิจกรรมส าหรับ
การมุ่งให้ผู้เข้ารับการอบรมร่วมกันถอดบทเรียนรูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพ ๕ ด้าน 
ประกอบด้วย  ด้านพระวิทยากรต้นแบบ  ด้านรูปแบบการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี  ด้านการพัฒนา
องค์กร  การสร้างสันติภายใน: Mind Training  และด้านเครื่องมือพุทธสันติวิธี และน ามาเสนอการ
ถอดบทเรียนแต่ละด้านเพื่อเป็นถอดองค์ความรู้และด้านเป็นการแลกเลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน พร้อม
น าไปพัฒนาต่อยอดให้ดียิ่งขึ้นไป 
๓)วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

๑)เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมถอดบทเรียนจากรูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพ 
๒)เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันในแต่ละด้านของการพัฒนา 
๓)เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมสังเคราะห์สามารถน าไปต่อยอดในการเป็นวิทยากรต้นแบบสันติภาพ   

๔)ทักษะท่ีจ าเป็นของวิทยากร 
๑)มีทักษะการสื่อสาร 
๒)มีทักษะการฟังด้วยหัวใจ 
๓)มีทักษะวิทยากรกระบวนการ 

 ๔)มีทักษะการจัดกิจกรรมกลุ่ม 
๕)การจัดห้องส าหรับด าเนินกิจกรรม 

๑)เป็นห้องโล่งๆ  
๒)มีความเหมาะสมตามแนวทางสัปปายะ 
๓)มีสื่ออุปกรณ์ท่ีมีพร้อมในการท ากิจกรรม 

๖)กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
๑)เริ่มต้นจากแบ่งกลุ่มเพื่อถอดบทเรียนแต่ละด้านตามรูปแบบการพัฒนา 
๒)ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์การท างานด้านการสื่อสารธรรมในยุคปัจจุบัน 
๓)น าเสนอตามรูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพ  

๗)รูปแบบการเรียนรู้   
๑)สันติสนทนา  
๒)กิจกรรมกลุ่ม 



 

๖๓๖ 

 

๓)กระบวนการ FA AL  
๔)การสานเสวนา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

๘)สื่ออุปกรณ์การเรียนรู้ 
๑)หนังสือคู่มือการฝึกอบรม  
๒)อาสนะ+เก้าอ้ี 
๓)โปรเจคเตอร์  ไมค์ลอย  โน๊ตบุค  สายเสียง   
๔)ระฆังแห่งสติ 
๕)คลิปชาจ์น ๖ อัน  ปากกาเมจิน้ าเงินแดง และกระดาษ A๔ 

๙)การประเมินผล 
แบบประเมินภาคสนาม  เช่น การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์ เป็นต้น  
 

แผนการจัดกิจกรรมที่ ๒๐ 
๑)ชื่อกิจกรรม “Mind Training วิชชาจรณสัมปันโนพระวิทยากรต้นแบบ” 
วิทยากรโดย  พระครูภาวนาสารบัณฑิต ดร.  ผู้อ านวยการส่วนธรรมนิเทศ มจร 
ระยะเวลา ๖ ชั่วโมง 
๒)สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรม“Mind Training วิชชาจรณสัมปันโนพระวิทยากรต้นแบบ” เป็นกิจกรรมส าหรับมุ่ง
สร้างสันติภาพภายในของผู้เข้ารับการฝึกอบรมก่อนจะไปเป็นวิทยากรต้นแบบด้านสันติภาพในการเผย
แผ่ค าสอนของพระพุทธเจ้า ด้วยผ่านกิจกรรมการสวดมนต์เพ่ือเข้าถึงพระรัตนตรัย ปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐานสร้างสันติภายใน สวดบทโอวาทปาติโมกข์ อันเป็นบทประจ าของพระวิทยากรต้นแบบ
สันติภาพในการยึดมั่นในหลักการ อุดมการณ์ วิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีการแนะน าการเจริญ
วิปัสสนากรรมตามแนวทางสติปัฏฐาน๔  เทคนิคการถ่ายทอดวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน 
๔ ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่จะสื่อสาร จึงสามารถออกแบบกิจกรรมการสอนเพ่ือเจริญสติใน
กลุ่มเป้าหมายที่มีความหลากหลายในองค์กรและความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม  
๓)วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

๑)เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจหลักการสอนวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน 
๒)เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมเกิดสันติภายใน มีความสงบ สามารถบริหารภายในจิตใจของตนเอง 
๓)เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะเทคนิคการออกแบบการสอนวิปัสสนากรรมฐาน 
๔)เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมสามารถออกแบบกิจกรรมการสอนวิปัสสนากรรมฐานเหมาะสมกับ

กลุ่มเป้าหมาย 
๔)ทักษะท่ีจ าเป็นของวิทยากร 

๑)มีทักษะการสื่อสาร 



 

๖๓๗ 

 

๒)มีทักษะวิทยากรกระบวนการ 
๓)มีทักษะการจัดกิจกรรมกลุ่ม 

 ๔)มีทักษะการออกแบบกิจกรรม 
 ๕)มีทักษะชีวิต  
๕)การจัดห้องส าหรับด าเนินกิจกรรม 

๑)เป็นห้องโล่งๆ อากาศสบายๆ 
๒)มีความเหมาะสมตามแนวทางของสัปปายะ 
๓)มีสื่ออุปกรณ์ท่ีมีพร้อมในการท ากิจกรรม 

๖)กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
๑)เริ่มต้นจากการบูชาพระรัตนตรัย สวดบทโอวาทปาติโมกข์  ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 
๒)แบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการปฏิบัติวิปัสสนา เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
๓)การออกแบบวิปัสสนากรรมฐานที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 
๔)ฝึกการออกแบบกิจกรรมการเจริญสติส าหรับคนในองค์กร  

๗)รูปแบบการเรียนรู้   
๑)การบรรยาย   
๒)การสนทนา  การแลกเปลี่ยน  
๓)การสานเสวนา  กิจกรรมกลุ่ม   
๔)การสอนแบบActive Learning  
๕)วิทยากรกระบวนการFacilitator  

๘)สื่ออุปกรณ์การเรียนรู้ 
๑)หนังสือคู่มือการสวดมนต์  
๒)เอกสารประกอบการสอน 
๓)อาสนะ  
๔)คลิปชาจ์น ๖ อัน 
๕)ปากกาเมจิน้ าเงินแดง และกระดาษ A๔ 

๙)การประเมินผล 
แบบประเมินภาคสนาม  เช่น การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์ เป็นต้น  

  
 
 
 



 

๖๓๘ 

 

บทสวดโอวาทปาติโมกข์ 
(บทประจ าพระวิทยากรต้นแบบสันติภาพ) 

หันทะ มะยัง โอวาทะปาติโมกขะคาถาโย ภะณามะเส 
------------------------------------- 

สัพพะปาปัสสะ  อะกะระณัง  การไม่ท าบาปทั้งปวง 
กุสะลัสสูปะสัมปะทา    การท ากุศลให้ถึงพร้อม 
สะจิตตะปะริโยทะปะนัง     การช าระจิตของตนให้ขาวรอบ 
เอตัง พุทธานะสาสะนัง     ธรรม๓อย่างนี้เป็นค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย 
ขันตี ปะระมัง ตะโป ตีติกขา  ขันติคือความอดกลั้น เป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่ง 
นิพพานัง ปะระมัง วะทันติ พุทธา   ผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมอันยิ่ง 
นะ หิ  ปัพพะชิโต ปะรูปะฆาตี    ผู้ก าจัดสัตว์อ่ืนอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลย 
สะมะโณ โหติ  ปะรัง วิเหฐะยันโต   ผู้ท าสัตว์อ่ืนให้ล าบากอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลย 
อะนูปะวาโท อะนูปะฆาโต    การไม่พูดร้าย  การไม่ท าร้าย 
ปาติโมกเข จะ สังวะโร    การส ารวมในปาติโมกข์ 
มัตตัญญุตา จะ ภัตตัสสะมิง    ความเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภค 
ปันตัญจะ สะยะนาสะนัง    การนอน การนั่ง ในที่อันสงัด 
อะธิจิตเต จะ อาโยโค   ความหมั่นประกอบในการท าจิตให้ยิ่ง 
เอตัง พุทธานะสาสะนัง     ธรรม๖อย่างนี้เป็นค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย 

 

ดังนั้น  พระวิทยากรต้นแบบสันติภาพยึดขันติธรรมและการไม่พูดร้ายอุดมการณ์ของ
วิทยากรต้นแบบตามแนวทางพระพุทธเจ้ายึด ๒ ประการ คือ ๑) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Discovery 
of Others) ด้วยการเรียนรู้คนอ่ืนให้มาก เรียนรู้ศาสนาอ่ืน จะได้ท าความเข้าใจกัน ๒) แสวงจุดร่วม 
สงวนจุดต่าง (Projects of Shared Purpose) คือ แสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง คนที่ทะเลาะกัน
ต้องร่วมเดินทางไปด้วยกัน สันติศึกษาต้องน าคนที่เห็นต่างมาท ากิจกรรมด้วยกัน เพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายให้
คนสามัคคีกัน นักสันติวิธีต้องตั้งอยู่บนฐานของปัญญา ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของขันติธรรมความอดทนต่อ
ความแตกต่างดังพุทธพจน์ที่ “ขนฺตี  ปรม  ตโป ตีติกฺขา”  แปลความว่า “ความอดทนคือความอดกลั้น
เป็นตบะอย่างยิ่ง” และยึด “อนูปวาโท” การไม่ว่าร้ายใคร “อนูปฆาโต” การไม่ท าร้ายใคร ซึ่งในพ.ศ.
๒๕๓๘ องค์การยูเนสโกประกาศปฏิญญาว่าด้วย “หลักการแห่งขันติธรรม : Principles of 
Tolerance” เพราะขันติธรรมเป็นการเคารพและการยอมรับนับถือ วัฒนธรรมของโลกที่หลากหลาย 
วิธีการแสดงออกและวิถีชีวิตที่แตกต่างกันไป อดทนต่อความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่าง ไม่มีเลือก
ปฏิบัติ “ขันติธรรมเป็นฐานของสันติภาพ” และความอดทนต่อความแตกต่างเป็นฐานส าคัญของ
ศาสนาต่อสันติภาพ เพราะศาสนาเคยถูกใช้เป็นเครื่องมือสร้างความขัดแย้ง จึงมีการประกาศว่า“No 



 

๖๓๙ 

 

more wars in the name of religion : ไม่ยอมให้มีสงครามในนามของศาสนาอีกต่อไป”และ
ทุกศาสนาต้องยึดหลักขันติธรรมเป็นพื้นฐานของการปฏิบัติเป็นส าคัญ 
 

๕.๔.๖ สรุปรูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่  ๔.๒๕ สรุปรูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพ  
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๕.๕ ผลการทดลองรูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธ ี
 

ผู้วิจัยได้น ารูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี ไปทดลองใช้
กับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๔๑ รูป โดยยึดตามแนวทางของ K-U-M-S-A-N Model และยึดตามแนวทาง 
๕ ด้าน คือ ๑) ด้านวิทยากรต้นแบบ ๒) ด้านกระบวนการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี ๓) ด้านการพัฒนา
องค์กร ๔) ด้านเครื่องมือพุทธสันติวิธี  เป็นการน าเชิงปริมาณมาเพ่ือสนับสนุนให้งานวิจัยมีความ
น่าเชื่อถือมากขึ้นตามผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะ  จึงสรุปผลการทดลองรูปแบบการพัฒนาวิทยากร
ต้นแบบธรรมะโอดีโดยพุทธสันติวิธี ดังนี้ 

 

๕.๕.๑ ผลการทดลองรูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบครั้งที่ ๑ 
 

๑. ข้อมูลด้านลักษณะส่วนบุคคล   
ตารางท่ี  ๕.๓๑  ตารางแสดงจ านวน  ร้อยละ  ของข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล   
 

ปจัจยัสว่นบคุคล จ านวน(N=๔๑) ร้อยละ 
อาย ุ   
     23 – 32  ปี 11 26.83 
     33 – 42  ปี 13 31.71 
     43 – 52  ปี 8 19.51 
     53 – 62  ปี 9 21.95 
     รวม ๔๑ ๑๐๐.๐๐ 
     อายุน้อยที่สุด  23  
     อายุมากที่สุด 6๑  
     อายุเฉลี่ย ๔๑.๑๗  
จ านวนพรรษา   
     2-9 พรรษา 20 48.78 
     10-17 พรรษา 10 24.39 
     18-25 พรรษา 6 14.63 
     26-33 พรรษา 5 12.20 
     รวม ๔๑ ๑๐๐.๐๐ 
     พรรษาน้อยที่สุด  ๒  
     พรรษามากที่สุด ๓๓  
     พรรษาเฉลี่ย ๑๒.๖๑  
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ปจัจยัสว่นบคุคล จ านวน(N=๔๑) ร้อยละ 
 
นักธรรม 
     ตร ี 5 12.20 
     โท 4 9.76 
     เอก 32 78.05 
     รวม ๔๑ ๑๐๐.๐๐ 
ระดบัการศกึษา   
     ต่ ากว่าปริญญาตรี 5 12.20 
     ปริญญาตรี 11 26.83 
     ปริญญาโท 19 46.34 
     ปริญญาเอก 6 14.63 
     รวม ๔๑ ๑๐๐.๐๐ 
ประสบการณก์ารเปน็วทิยากรฝึกอบรม 
     เคยเป็นวิทยากร 16 39.02 
     ก าลังเป็นวิทยากร 15 36.59 
     ไม่เคยเป็น 10 24.39 
     รวม ๔๑ ๑๐๐.๐๐ 
ประสบการณก์ารฝกึอบรมการเป็นวทิยากร 
     เคยฝึกอบรม 31 75.61 
     ไม่เคยฝึกอบรม 10 24.39 
     รวม ๔๑ ๑๐๐.๐๐ 
 

จากตารางที่  ๕.๑  ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล ของผู้เข้ารับการอบรมวิทยากรต้นแบบ
สันติภาพ จ านวน  ๔๑  รูป  อายุเฉลี่ย  ๔๑.๑๗  ปี  อายุน้อยที่สุด  ๒๓  ปี  อายุมากที่สุด ๖๑ ปี  
ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอายุ 33-42  ปี  ร้อยละ ๓๑.๗๑ จ านวนพรรษา  เฉลี่ย  ๑๒.๖๑  พรรษา  
พรรษาน้อยที่สุด ๒ พรรษา  พรรษามากที่สุด  ๓๓  พรรษา  ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่ม  2-9 พรรษา    
ร้อยละ  48.78  นักธรรม  ส่วนใหญ่อยู่ในระดับนักธรรมเอก  ร้อยละ  78.05   ระดับการศึกษา      
ส่วนใหญ่  ระดับปริญญาโท  ร้อยละ  46.34 ประสบการณ์การเป็นวิทยากรฝึกอบรม  ส่วนใหญ่เคย
เป็นวิทยากรการฝึกอบรม ร้อยละ  ๓๙.๐๒ และประสบการณ์การฝึกอบรมการเป็นวิทยากร       
ส่วนใหญ่เคยฝึกอบรมร้อยละ  75.61 
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๒. ความรู้  ความเข้าใจของพระวิทยากรต้นแบบเกี่ยวกับการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ 

ตารางที่  ๕.๓๒  แสดงร้อยละตอบถูก ความรู้  ความเข้าใจของพระวิทยากรต้นแบบเกี่ยวกับการ

พัฒนาวิทยากรต้นแบบ ก่อน หลัง อบรม (N=๔๑) 

ข้อ รายการ ตอบถกู(ร้อยละ) 
ก่อน หลงั 

 ด้านวิทยากรต้นแบบ (ตามแนวทางศาสตร์สมัยใหม่และพระพุทธศาสนาเถรวาท) 

๑ วิทยากรต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ที่เป็นศาสตร์และศิลป์ มีทักษะ
ในการท ากิจกรรม เน้นวิทยากรเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ใน
ห้องประชุมอบรม   

29.27 31.71 

๒ วิทยากร โค้ชชิ่ งCoachingการ โค้ ช เป็นวิ ธี ก าร เทคนิ ค
กระบวนการของวิทยากรกระบวนการโค้ชเป็นการกระตุ้นให้
ทุกคนไปสู่เป้าหมายด้วยตัวของเขาเองค้นพบศักยภาพตนเอง
วิทยากรจึงต้องศึกษา“รูปแบบการโค้ชทักษะการโค้ช
กระบวนการโค้ช”ทุกคนมีศักยภาพในตนเองให้เขาเป็น
ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้เ พ่ือค้นพบตัวเอง“โค้ชต้องเชื่อ
ศักยภาพของคนอ่ืน”โค้ชไม่ใช่มีหน้าที่แก้ปัญหาให้ใคร 

80.49 95.12 

๓ วิทยากรกระบวนการ Facilitatorเป็นวิทยากรไม่เน้นการ
สอนหรือบรรยายแต่เน้นการจัดการเรียนรู้ ให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมเป็นส่วนรวมในการเรียนรู้ ด้วยการปรับศาสตร์
สมัยใหม่เข้าหาพระพุทธศาสนา 

95.12 90.24 

๔ วิทยากรต้นแบบจึงต้องเริ่มต้นด้วยหลักการของพระพุทธเจ้า
ด้วยการไม่ท าชั่ว ท าความดี และท าจิตใจให้สงบด้วยปฏิบัติ
วิปัสสนากรรมฐาน ความสงบเพราะสุขอ่ืนยิ่งกว่าความสงบไม่
มี จึงสามารถบูรณาการรูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ
ตามแนวทางพระพุทธศาสนา 

100 100 

๕ วิทยากรต้นแบบต้องยึดอุดมการณ์การเผยแผ่ธรรมตาม
แนวทางของพระพุทธเจ้าอุดมการณ์ที่พระพุทธเจ้าทรงเน้นย้ า
มาก คือ หลักขันติธรรมทางพระพุทธศาสนา จึงท าให้
พระพุทธเจ้ามีพระนามว่า “ขันติวาที” 

97.56 92.68 

๖ วิทยากรต้นแบบต้องยึดวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพราะ
เป็นวิธีการในการสร้างสัมพันธ์กับสังคม พระวิทยากรต้อง
ประพฤติปฏิบัติตนด ารงมั่นอยู่ใน วิธีการประกาศพระศาสนา
ของพุทธสาวก ๖ ประการ คือ (๑)ไม่ต าหนิ ไม่ติเตียนใคร  
(๒)ไม่เบียดเบียนใคร (๓) ส ารวมระวังเคร่งครัดต่อพระวินัย 
(๔) ไม่เห็นแก่ปากท้อง ไม่เป็นคนเห็นแก่กิน (๕)ยินดีพอใจอยู่ 

100 100 
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ข้อ รายการ ตอบถกู(ร้อยละ) 
ก่อน หลงั 

ณ สถานที่สงบสงัด (๖)มีความขยันหมั่นเพียรในการเจริญ
สมาธิภาวนา 

 ด้านรูปแบบการฝึกอบรมธรรมะโอดี (หลักการ  อุดมการณ์  วิธีการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา) 

๗ Dhamma  OD  เป็นรูปแบบการเผยแผ่ธรรมด้วยการ “การ
บรรยายแบบกิจกรรม” 
 

97.56 95.12 

๘ รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบธรรมะโอดีโดยพุทธสันติ
วิธี ยึดรูปแบบตามการหลักโอวาทปาติโมกข์คือ“หลักการ 
อุดมการณ์ และวิธีการในการเผยแผ่ธรรมของพระพุทธเจ้า”    

100 97.56 

๙ การพัฒนาวิทยากรต้นแบบธรรมะโอดีโดยพุทธสันติวิธี ซึ่ง
เป็นการสร้างพระนักเผยแผ่รุ่นใหม่หรือพระวิทยากรต้นแบบ
ในด้านของพระพุทธศาสนาและศาสตร์สมัยใหม่มีการบูรณา
การเพ่ือสื่อสารธรรมในองค์กร 

100 100 

๑๐ วิทยากรต้นแบบธรรมะโอดีมุ่งสร้างการมีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้ยึดผู้เรียนรู้เป็นส าคัญ 

100 100 

๑๑ วิทยากรต้นแบบธรรมะโอดีมุ่งสร้างกิจกรรมเพ่ือเป็นสื่อให้ผู้
เข้ารับการฝึกอบรมเกิดความเข้าใจง่ายและมีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้ จึงต้องยึดอุดมการณ์ทางพระพุทธศาสนาวิทยากร
ต้นแบบต้องมีคุณสมบัติที่มีขันติธรรม 

100 100 

๑๒ วิทยากรต้นแบบธรรมะโอดีโดยพุทธสันติวิธี จึงต้องอาศัย
เครื่องมือทางพระพุทธศาสนาคือพุทธสันติวิธี  ซึ่ ง เป็น
เครื่องมือในการจัดการความขัดแย้งในองค์กร 

100 97.56 

 ด้านการพัฒนาองค์กร (การวิเคราะห์องค์กร  การวินิจฉัยองค์กร  การหาความจ าเป็น
ขององค์กร) 

๑๓ วิทยากรจะสร้างหลักสูตรหรือกิจกรรม ด้วยการค้นหาTN 
ความจ าเป็นในการฝึกอบรมว่าองค์กรก าลังเผชิญปัญหาอะไร 
ความคาดหวังหรือความต้องการผู้บริหาร ความต้องการ
ผู้จัดการฝึกอบรม  ความต้องการผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

78.05 100 

๑๔ “วิทยากรไม่ต้องมีความเก่งในการวินิจฉัยองค์กร” โดยการ
วินิจฉัยปัจเจกระดับบุคคล และวินิจฉัยองค์กรระดับ
โครงสร้างขององค์กร ต้องวินิจฉัยองค์กรโดยผู้บริหารและผู้
เข้าอบรมจึงเรียกกระบวนการ ถือว่าเป็นCore value ของ

21.95 21.95 



 

๖๔๔ 

 

ข้อ รายการ ตอบถกู(ร้อยละ) 
ก่อน หลงั 

บุคคลผู้จะมาเป็นวิทยากร ส่วนบุคลิกภาพสามารถพัฒนาได ้
๑๕ การวิเคราะห์องค์กรตาม SWOT เพ่ือวิทยากรจะน ามาท า

หลักสูตร กิจกรรม กระบวนการให้เหมาะสมและตอบโจทย์
ขององค์กร ส่วนมิติของผู้เข้ารับการฝึกอบรมนั้นวิทยากร
ต้นแบบจะต้องทราบถึง  ความรู้คือ “รู้เขา รู้เรา รู้เป้า รู้สื่อ รู้
สรุป รู้สลับ รู้รัก  รู้ชอบ” 

2.44 0.00 

๑๖ การวิเคราะห์องค์กรตามแนวทางอริยสัจ ๔ 95.122 100 
๑๗ การวิเคราะห์องค์กรตาม SWOT เพ่ือวิทยากรจะน ามาท า

หลักสูตร กิจกรรม กระบวนการฝึกอบรมให้เหมาะสมและ
ตอบโจทย์ขององค์กรได้ 

78.05 97.56 

๑๘ พระวิทยากรต้นแบบจะต้องออกแบบกิจกรรมให้ตามหลักการ
สอน  ไม่ต้องสอดรับความเหมาะสมกับบริบทขององค์กรนั้นๆ 
ก็ได้  เพราะเป้าหมายแท้จริงของการฝึกอบรมนี้คืออะไร 
วิทยากรเป็นผู้ก าหนดเอง 

46.34 48.78 

 ด้านพุทธสนัตวิธิ ี(การจดัการความขดัแย้งโดยพทุธสนัตวิธิ ี เครือ่งมือจดัการความขดัแยง้
สนัตวิธิ)ี 

๑๙ พุทธสันติวิธีเป็นวิธีการเผยแผ่ตามโอวาทปาติโมกข์ที่พระพุทธ
อ งค์ ท ร ง ใ ช้ ไ ด้ ผ ล ส า เ ร็ จ ม ากที่ สุ ด ใ น วิ ธี ก า ร เ ผ ยแ ผ่
พระพุทธศาสนา คือ “อนูปวาโท  อนูปฆาโต การไม่ว่าร้าย
ใคร การไม่กระทบกระทั่งใคร 

41.๐๐ 100 

๒๐ พุทธสันติวิธี  หมายถึง วิธี ข้อปฏิบัติ หรือชุดของวิธีอย่างใด
อย่างหนึ่งที่พระพุทธเจ้าหรือเหล่าสาวกของพระองค์ได้ใช้เป็น
เครื่องมือในการจัดการความขัดแย้งอย่างสันติ 

41.๐๐ 100 

๒๑ พุทธสันติวิธี” จึงสามารถแบ่งประเภทเป็น ๓ ประเภทคือ ๑) 
พุทธสันติวิธีในฐานะเป็นเครื่องมือในการจัดการความขัดแย้ง
๒) พุทธสันติวิธีในฐานะเป็นเครื่องมือในการด าเนินชีวิต๓) 
พุทธสันติวิธีในฐานะเป็นเครื่องมือในการเรียกร้องความ
ต้องการ 

38.00 92.68 

๒๒ หลักธรรมของพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นพุทธสันติวิธีขึ้นอยู่กับว่า
จะไปใช้กับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ใดๆ 

40.00 97.56 

๒๓ วิธีการสร้างสันติภาพในระดับโลกจากหนังสืออหิงสา มรรคาสู่
สันติภาพ(NON-VIOLENCE) เราจะอยู่ร่วมกับคนทั้งโลกได้ 
ต้องปฏิบัติตามหลักการสร้างสันติภาพระดับโลก โดยได้น า
ธรรมมาใช้อริยสัจ ๔ 

2.00 4.88 



 

๖๔๕ 

 

ข้อ รายการ ตอบถกู(ร้อยละ) 
ก่อน หลงั 

๒๔ พระพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาติโมกข์ถือว่าเป็นจุดยืนด้านการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็น“หลักการท างานด้านสันติภาพ”
สอดรับกับการประกาศของยูเนสโกเรื่อง “ขันติธรรมทาง
ศาสนา”ตรงกับค าว่า“สติ ขันติ สันติ” 

41.00 100 

 ด้านสร้างสันติภายใน (วิปัสสนากรรมฐานตามแนวทางสติ
ปัฏฐาน ๔) 

  

๒๕ สติปัฏฐาน ๔ แปลว่ารากฐานแห่งสติ 85.37 100 
๒๖ เป้าหมายสูงสุดของวิปัสนากรรมฐาน คือนิพพาน 80.49 97.56 
๒๗ พระพุทธเจ้ามุ่งการสร้างสันติภายในก่อน การสร้างสันติ

ภายนอก  
97.56 100 

๒๘ วิธีการสอนวิปัสสนากรรมฐาน  มีรูปแบบเดียวคือการนั่ง
สมาธิเท่านั้น 

65.85 65.85 

๒๙ วิปัสนากรรมฐานเป็นฐานของวิทยากรต้นแบบสันติภาพ 85.37 97.56 
๓๐ สุขอ่ืนยิ่งกว่าความสงบไม่มี 100 100 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๖๔๖ 

 

ตารางท่ี  ๕.๓๓  การแปลผลความรู้  ความเข้าใจของพระวิทยากรต้นแบบเกี่ยวกับการพัฒนา

วิทยากรต้นแบบ ก่อนเข้ารับการอบรม (n=๔๑) 

ชว่งคะแนน จ านวน(n=๔๑) ร้อยละ แปลผล 
0-10  คะแนน 0 ๐.๐๐ ระดับต่ า 
11-๒0  คะแนน 5 12.20 ระดับปานกลาง 
๒1-๓0  คะแนน 36 87.80 ระดับสูง 
รวม ๔๑ ๑๐๐  
คะแนนน้อยที่สุด 19   
คะแนนมากที่สุด 28   
คะแนนเฉลี่ย 23.51   
 

จากตารางที่  ๕.๓๓  กลุ่มตัวอย่างมีระดับความรู้  ความเข้าใจก่อนรับการอบรมส่วนใหญ่ 
อยู่ในระดับสูง  ร้อยละ  ๘๗.๘๐  และระดับปานกลาง  ร้อยละ  ๑๒.๒๐ 

 
ตารางท่ี  ๕.๓๔  การแปลผลความรู้  ความเข้าใจของพระวิทยากรต้นแบบเกี่ยวกับการพัฒนา

วิทยากรต้นแบบ หลังเข้ารับการอบรม (n=๔๑) 

ชว่งคะแนน จ านวน(n=๔๑) ร้อยละ แปลผล 
0-10  คะแนน 0 ๐.๐๐ ระดับต่ า 
11-๒0  คะแนน 0 ๐.๐๐ ระดับปานกลาง 
๒1-๓0  คะแนน 41 100 ระดับสูง 
รวม ๔๑ ๑๐๐  
คะแนนน้อยที่สุด 21   
คะแนนมากที่สุด 28   
คะแนนเฉลี่ย 25.24   
 

จากตารางที่  ๕.๓๔  กลุ่มตัวอย่างมีระดับความรู้  ความเข้าใจหลังรับการอบรมส่วนใหญ่ 
อยู่ในระดับสูง  ร้อยละ  ๑๐๐ 
 
 
 
 
 



 

๖๔๗ 

 

ตารางท่ี  ๕.๓๕  การแปลผลความรู้  ความเข้าใจของพระวิทยากรต้นแบบเกี่ยวกับการพัฒนา

วิทยากรต้นแบบ หลังเข้ารับการอบรม (n=๔๑) 

คะแนนความรู้ 
ความเข้าใจ 

N x  S.D. t p 

ก่อนอบรม ๔๑ 23.51 .33 -๒.๓๕๗* .๐๒๓ 
หลังอบรม ๔๑ 25.24 .00 
p < .05 
จากตารางที่  ๕.๓๕  ผลการประเมินความรู้ ความเข้าใจ ของวิทยากรต้นแบบธรรมะโอดีโดยพุทธ
สันติวิธี  หลังฝึกอบรมสูงกว่าก่อนฝึกอบรม  มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .0๕   
 

๓. ทัศนคติของพระวิทยากรต้นแบบเกี่ยวกับการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ 

ตารางท่ี  ๕.๓๖  แสดง  จ านวน  ร้อยละ  ทัศนคติของพระวิทยากรต้นแบบเกี่ยวกับการพัฒนา

วิทยากรต้นแบบ (N=๔๑) 

ทัศนคตขิองพระวทิยากรตน้แบบ จ านวน 
(N=๔๑) 

ร้อยละ 

ด้านพระวทิยากรตน้แบบ (ตามแนวทางศาสตรส์มัยใหม่และพระพทุธศาสนาเถรวาท) 
๑.หลักการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา วิทยากรต้นแบบธรรมะโอดีโดย
พุทธสันติวิธีต้องยึดตามหลักการของพระพุทธเจ้าด้วยการไม่ท าชั่ว ท าความดี 
และท าจิตใจให้สงบด้วยปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน   
     ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 0 0.00 
     ไม่เหน็ด้วย 0 0.00 
     ไม่แน่ใจ 1 2.44 
     เห็นด้วย 9 21.95 
     เห็นด้วยอย่างยิ่ง 31 75.61 

จ านวนรวม ๔๑ 
100.0

0 
๒.วิทยากรต้นแบบต้องไม่ท าร้ายใคร ไม่เบียดเบียนใคร ไม่ว่าร้ายใคร ไม่ท า
อันตรายใคร วิทยากรต้องรู้จักเอาชนะความรุนแรงด้วยสันติวิธีมีความอดทน   
     ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 0 0.00 
     ไม่เห็นด้วย 0 0.00 
     ไม่แน่ใจ 0 0.00 



 

๖๔๘ 

 

ทัศนคตขิองพระวทิยากรตน้แบบ จ านวน 
(N=๔๑) 

ร้อยละ 

     เห็นด้วย 7 17.07 
     เห็นด้วยอย่างยิ่ง 34 82.93 

จ านวนรวม ๔๑ 
100.0

0 
๓.วิทยากรต้องมีความรู้ดี ความรู้จริง มีความสามารถ มีกลวิธีในการถ่ายทอด
ความรู้ในเวลาที่จ ากัด และสามารถสร้างบรรยากาศท่ีดีในขณะให้การอบรม
หรือบรรยาย   
     ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 0 0.00 
     ไม่เห็นด้วย 0 0.00 
     ไม่แน่ใจ 0 0.00 
     เห็นด้วย 10 24.39 
     เห็นด้วยอย่างยิ่ง 31 75.61 

จ านวนรวม ๔๑ 
100.0

0 
๔.วิธีการในการเผยแผ่ตามหลักโอวาทปาติโมกข์ที่พระพุทธองค์ทรงใช้เป็น
แนวทางในการเผยแผ่ส าหรับธรรมทูตหรือสมณทูต คือ“อนูปวาโท อนูปฆา
โต ไม่ว่าร้ายใคร ไม่กระทบกระทั่งใคร วิทยากรต้องเป็นมิตรกับทุกฝ่าย   
     ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 0 0.00 
     ไม่เห็นด้วย 0 0.00 
     ไม่แน่ใจ 0 0.00 
     เห็นด้วย 6 14.63 
     เห็นด้วยอย่างยิ่ง 35 85.37 

จ านวนรวม ๔๑ 
100.0

0 
ด้านรปูแบบการฝกึอบรมธรรมะโอด ี(หลักการ  อดุมการณ ์ วธิกีารเผยแผ่พระพุทธศาสนา) 
๕.การพัฒนาองค์กร เป็นกระบวนการ ผู้บริหารองค์กรต้องแก้ไขปัญหา และ
มุ่งพัฒนาวิธีแก้ปัญหาองค์กรด้วยวิธีต่างๆ เพื่อให้องค์กรนั้น เข้าใกล้
เป้าหมายที่วางเอาไว้ได้ดีขึ้นกว่าเดิม   
     ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 0 0.00 



 

๖๔๙ 

 

ทัศนคตขิองพระวทิยากรตน้แบบ จ านวน 
(N=๔๑) 

ร้อยละ 

     ไม่เห็นด้วย 0 0.00 
     ไม่แน่ใจ 0 0.00 
     เห็นด้วย 2 4.88 
     เห็นด้วยอย่างยิ่ง 15 36.59 

จ านวนรวม ๔๑ 
100.0

0 
๖.โดยมีเป้าหมายหลักเพ่ือเสริมสร้างองค์กรสันติสุข ซึ่งเน้นการพัฒนาการ
ท างาน ความส าเร็จของการท างาน ความสุขการท างานของคนในองค์กร ไม่
เกี่ยวข้องกับการเป็นวิทยากร(-)   
     ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 2 4.88 
     ไม่เห็นด้วย 1 2.44 
     ไม่แน่ใจ 3 7.32 
     เห็นด้วย 16 39.02 
     เห็นด้วยอย่างยิ่ง 19 46.34 

จ านวนรวม ๔๑ 
100.0

0 
๗.ความส าคัญของการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี เป็นกระบวนการอบรมที่เน้น
การพัฒนาองค์กรเท่านั้น โดยไม่ต้องให้ความส าคัญ เชิงบุคคล  ครอบครัว  
ต่อสังคม(-)   
     ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 4 9.76 
     ไม่เห็นด้วย 9 21.95 
     ไม่แน่ใจ 5 12.20 
     เห็นด้วย 12 29.27 
     เห็นด้วยอย่างยิ่ง 11 26.83 

จ านวนรวม ๔๑ 
100.0

0 
๘.ธรรมะโอดีเป็นการฝึกอบรมที่มีการน าธรรมะเข้าสู่จิตใจของคนในรูปแบบ
สมัยใหม่   
     ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 0 0.00 



 

๖๕๐ 

 

ทัศนคตขิองพระวทิยากรตน้แบบ จ านวน 
(N=๔๑) 

ร้อยละ 

     ไม่เห็นด้วย 0 0.00 
     ไม่แน่ใจ 1 2.44 
     เห็นด้วย 12 29.27 
     เห็นด้วยอย่างยิ่ง 28 68.29 

จ านวนรวม ๔๑ 
100.0

0 
 
ด้านการพฒันาองค์กร  (การวเิคราะห์องค์กร  การวนิจิฉัยองคก์ร  การหาความจ าเปน็ขององค์กร 
๙.การวิเคราะห์องค์กร ท าให้เสียเวลามากส าหรับวิทยากร แม้จะสามารถ
ปัญหาขององค์กรอย่างแท้จริง เพื่อน าไปสู่การจัดรูปแบบกิจกรรมให้
เหมาะสมกับองค์กรก็ตาม(-)   
     ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 4 9.76 
     ไม่เห็นด้วย 2 4.88 
     ไม่แน่ใจ 5 12.20 
     เห็นด้วย 17 41.46 
     เห็นด้วยอย่างยิ่ง 13 31.71 

จ านวนรวม ๔๑ 
100.0

0 
๑๐.การพัฒนาองค์กร (OD) เป็นการมุ่งพัฒนาเพ่ือเปลี่ยนแปลงการท างาน
ของกลุ่ม เพราะองค์กรคือการที่คนตั้งแต่สองคนขึ้นไปโดยมีจุดมุ่งหมาย
เดียวกัน หรือการที่คนตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจไปมีจ านวนหลายสิบคน หลาย
ร้อยคน   
     ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 0 0.00 
     ไม่เห็นด้วย 2 4.88 
     ไม่แน่ใจ 2 4.88 
     เห็นด้วย 15 36.59 
     เห็นด้วยอย่างยิ่ง 22 53.66 

จ านวนรวม ๔๑ 
100.0

0 



 

๖๕๑ 

 

ทัศนคตขิองพระวทิยากรตน้แบบ จ านวน 
(N=๔๑) 

ร้อยละ 

๑๑.การหาความจ าเป็นขององค์กร  ท าให้เกิดรูปแบบการจัดกิจกรรม  การ
พัฒนาการท างาน ความส าเร็จของการท างาน ความสุขการท างานของคนใน
องค์กร   
     ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 0 0.00 
     ไม่เห็นด้วย 0 0.00 
     ไม่แน่ใจ 1 2.44 
     เห็นด้วย 14 34.15 
     เห็นด้วยอย่างยิ่ง 26 63.41 

จ านวนรวม ๔๑ 
100.0

0 
๑๒.การวินิจฉัยองค์กรที่ดี  วิทยากรเป็นผู้วินิจฉัยให้กับองค์กร จะท าให้เข้าใจ
องค์กรได้ดีกว่าผู้บริหาร(-)   
     ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 2 4.88 
     ไม่เห็นด้วย 4 9.76 
     ไม่แน่ใจ 6 14.63 
     เห็นด้วย 15 36.59 
     เห็นด้วยอย่างยิ่ง 14 34.15 

จ านวนรวม ๔๑ 
100.0

0 
ด้านพุทธสนัตวิธิ ี(การจดัการความขดัแย้งโดยพทุธสนัตวิธิ ี เครือ่งมือจดัการความขดัแยง้สนัตวิธิี) 
๑๓.สันติวิธีเป็นวิธีการสนับสนุนกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน   
     ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 0 0.00 
     ไม่เห็นด้วย 0 0.00 
     ไม่แน่ใจ 1 2.44 
     เห็นด้วย 12 29.27 
     เห็นด้วยอย่างยิ่ง 28 68.29 

จ านวนรวม ๔๑ 
100.0

0 



 

๖๕๒ 

 

ทัศนคตขิองพระวทิยากรตน้แบบ จ านวน 
(N=๔๑) 

ร้อยละ 

๑๔.การเจรจากันเอง การเจรจาไกล่เกลี่คนกลาง การประนีประนอม และ
การใช้เสียงข้างมาก สันติวิธีจึงมีความจ าเป็นมากในโลกปัจจุบัน ถือว่าเป็นวิธี
ที่ดีที่สุดที่มนุษย์ค้นพบในการจัดการความขัดแย้ง   
     ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 1 2.44 
     ไม่เห็นด้วย 1 2.44 
     ไม่แน่ใจ 1 2.44 
     เห็นด้วย 13 31.71 
     เห็นด้วยอย่างยิ่ง 25 60.98 

จ านวนรวม ๔๑ 
100.0

0 
๑๕.พุทธสันติวิธีมีมติในการจัดการความขัดแย้ง คือมิติการจัดการความ
ขัดแย้งด้านนอกอันเป็นการจัดการความขัดแย้งในเชิงสังคมเท่านั้น   
     ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 2 4.88 
     ไม่เห็นด้วย 4 9.76 
     ไม่แน่ใจ 6 14.63 
     เห็นด้วย 17 41.46 
     เห็นด้วยอย่างยิ่ง 12 29.27 

จ านวนรวม ๔๑ 
100.0

0 
๑๖.พุทธสันติวิธีในฐานะเป็นเครื่องมือในการจัดการความขัดแย้งตามมิติของ
พระพุทธศาสนา เพ่ือแก้ไขหรือจัดการความขัดแย้ง“คู่กรณี” (Party) และ
จัดการสร้าง“ภูมิคุ้มกันทางจิต” ให้แก่คู่กรณีถือว่าเป็นการจัดการความ
ขัดแย้งแบบยั่งยืน   
     ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 0 0.00 
     ไม่เหน็ด้วย 0 0.00 
     ไม่แน่ใจ 2 4.88 
     เห็นด้วย 15 36.59 
     เห็นด้วยอย่างยิ่ง 24 58.54 

จ านวนรวม ๔๑ 
100.0

0 



 

๖๕๓ 

 

ทัศนคตขิองพระวทิยากรตน้แบบ จ านวน 
(N=๔๑) 

ร้อยละ 

ด้านสรา้งสนัตภิายใน  (วปิสัสนากรรมฐานตามแนวทางสตปิฏัฐาน ๔) 

๑๗.การสร้างสันติภายใน เป็นความสุขท่ีแท้จริง     
     ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 0 0.00 
     ไม่เห็นด้วย 0 0.00 
     ไม่แน่ใจ 0 0.00 
     เห็นด้วย 8 19.51 
     เห็นด้วยอย่างยิ่ง 33 80.49 

จ านวนรวม ๔๑ 
100.0

0 
๑๘.การพัฒนาจิตด้วยวิปัสสนากรรมฐานตามแนวทางสติปัฏฐาน เพื่อสร้าง
สันติภายในมีความส าคัญ  สติมีสมาธิอันมั่นคงสามารถควบคุมอารมณ์ในการ
เป็นวิทยากรต้นแบบ   
     ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 0 0.00 
     ไม่เห็นด้วย 0 0.00 
     ไม่แน่ใจ 0 0.00 
     เห็นด้วย 10 24.39 
     เห็นด้วยอย่างยิ่ง 31 75.61 

จ านวนรวม ๔๑ 
100.0

0 
๑๙.เป็นสากลวิธีนี้สามารถปฏิบัติได้ทุกคน เราทุกคนล้วนต้องเผชิญกับความ
ทุกข์ด้วยกันทัง้สิ้น   
     ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 0 0.00 
     ไม่เห็นด้วย 0 0.00 
     ไม่แน่ใจ 0 0.00 
     เห็นด้วย 14 34.15 
     เห็นด้วยอย่างยิ่ง 27 65.85 

จ านวนรวม ๔๑ 
100.0

0 
 
   



 

๖๕๔ 

 

ทัศนคตขิองพระวทิยากรตน้แบบ จ านวน 
(N=๔๑) 

ร้อยละ 

๒๐.การปฏิบัติวิปัสสนาคือ การพบความจริงภายในด้วยการสังเกตอย่างเป็น
ขั้นเป็นตอน โดยปราศจากอคติ เป็นการสร้างสันติภายใน 
     ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 0 0.00 
     ไม่เห็นด้วย 0 0.00 
     ไม่แน่ใจ 1 2.44 
     เห็นด้วย 10 24.39 
     เห็นด้วยอย่างยิ่ง 30 73.17 

จ านวนรวม ๔๑ 
100.0

0 
 

ตารางท่ี  ๕.๓๗  ระดับทัศนคติของพระวิทยากรต้นแบบเกี่ยวกับการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ  ราย

ด้าน (n=๔๑) 

รายการ x  S.D. 

ด้านพระวิทยากรต้นแบบ (ตามแนวทางศาสตร์สมัยใหม่
และพระพุทธศาสนาเถรวาท) 

๔.๗๙ .๓๑ 

ด้านรูปแบบการฝึกอบรมธรรมะโอดี (หลักการ  
อุดมการณ์  วิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา) 

๔.๒๐ .๖๖ 

ด้านการพัฒนาองค์กร  (การวิเคราะห์องค์กร  การ
วินิจฉัยองค์กร  การหาความจ าเป็นขององค์กร) 

๔.๑๖ .๖๗ 

ด้านพุทธสันติวิธี (การจัดการความขัดแย้งโดยพุทธสันติ
วิธี  เครื่องมือจัดการความขัดแย้งสันติวิธี) 

๔.๓๗ .๕๘ 

ด้านสร้างสันติภายใน  (วิปัสสนากรรมฐานตามแนวทาง
สติปัฏฐาน ๔) 

๔.๗๓ .๔๐ 

รวม ๔.๔๕ .๔๑ 
 

จากตารางที่ ๕.๓๗  ระดับทัศนคติของพระวิทยากรต้นแบบเกี่ยวกับการพัฒนาวิทยากร

ต้นแบบ  พบว่า  ภาพรวมระดับทัศนคติของพระวิทยากรต้นแบบอยู่ระดับมากที่สุด  ( x  = ๔.๔๕ , 
S.D. = .๔๑)  พิจารณารายด้านพบว่า ๓ ด้านอยู่ในระดับมากที่สุด  เรียงล าดับมากที่สุด ดังนี้คือ  ด้าน

พระวิทยากรต้นแบบ (ตามแนวทางศาสตร์สมัยใหม่และพระพุทธศาสนาเถรวาท)  ( x  = ๔.๗๙ , S.D. 



 

๖๕๕ 

 

=  .๓๑)  รองลงมา  คือ ด้านสร้างสันติภายใน  (วิปัสสนากรรมฐานตามแนวทางสติปัฏฐาน ๔)  ( x  = 
๔.๗๓ , S.D. = .๔๐)  และ ด้านพุทธสันติวิธี (การจัดการความขัดแย้งโดยพุทธสันติวิธี  เครื่องมือ

จัดการความขัดแย้งสันติวิธี)  ( x  = ๔.๓๗ , S.D. =  .๕๘)  มีจ านวน ๒ ด้านอยู่ในระดับมาก  คือ ด้าน

รูปแบบการฝึกอบรมธรรมะโอดี (หลักการ  อุดมการณ์  วิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา)  ( x  = ๔.๒๐ , 
S.D. =  .๖๖)  และด้านการพัฒนาองค์กร  (การวิเคราะห์องค์กร  การวินิจฉัยองค์กร  การหาความ

จ าเป็นขององค์กร) ( x  = ๔.๑๖ , S.D. = .๖๗) 
 

ตารางที ่ ๕.๓๘  ระดับทัศนคติของพระวิทยากรต้นแบบเกี่ยวกับการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ (n=๔๑) 
ชว่งคะแนน จ านวน(N=25) ร้อยละ แปลผล 

1.00  -  1.80  คะแนน 0 ๐ มีทัศนคติระดับต่ าที่สุด 
1.81  -  2.60  คะแนน 0 ๐ มีทัศนคติระดับต่ า 
2.62  -  3.40  คะแนน 0 ๐ มีทัศนคติระดับปานกลาง 
3.41  -  4.20  คะแนน 14 34.15 มีทัศนคติระดับสูง 
4.21  -  5.00  คะแนน 27 65.85 มีทัศนคติระดับสูงที่สุด 
รวม ๔๑ ๑๐๐  
 

จากตารางที่  ๕.๓๘  พบว่า  พระวิทยากรต้นแบบ  มีระดับทัศนคติต่อการพัฒนาวิทยากร
ต้นแบบสันติภาพโดยสันติวิธี อยู่ในระดับสูง  ร้อยละ 65.85  รองลงมาคือ  มีทัศนคติระดับสูงที่สุด 
ร้อยละ  34.15 

 

๔. ทักษะของพระวิทยากรต้นแบบเม่ือผ่านการอบรม 

ตารางที ่ ๕.๓๙  แสดง  จ านวน  ร้อยละ  ทักษะของพระวิทยากรต้นแบบเมื่อผ่านการอบรม       
(n=๔๑) 

ทักษะของพระวิทยากรต้นแบบ จ านวน 
(N=๔๑) 

ร้อยละ 

ด้านพระวทิยากรตน้แบบ (ตามแนวทางศาสตรส์มัยใหม่และพระพทุธศาสนาเถรวาท) 
๑)กิจกรรม “Training Road Map พระวิทยากรต้นแบบสันติภาพ”   
     ไม่เข้าใจ/ปฏิบัติไม่ได้อย่างยิ่ง 0 0.00 
     ไม่เข้าใจ/ปฏิบัติไม่ได้   0 0.00 
     ไม่แน่ใจ 2 4.88 
     เข้าใจ/ปฏิบัติได้ดี  11 26.83 
     เข้าใจ/ปฏิบัติได้ดีอย่างยิ่ง  28 68.29 
จ านวนรวม ๔๑ 100.00 



 

๖๕๖ 

 

ทักษะของพระวิทยากรต้นแบบ จ านวน 
(N=๔๑) 

ร้อยละ 

๒)กิจกรรม “Download: กว่าจะเป็นพระวิทยากรต้นแบบ”   
     ไม่เข้าใจ/ปฏิบัติไม่ได้อย่างยิ่ง 0 0.00 
     ไม่เข้าใจ/ปฏิบัติไม่ได้   1 2.44 
     ไม่แน่ใจ 1 2.44 
     เข้าใจ/ปฏิบัติได้ดี  14 34.15 
     เข้าใจ/ปฏิบัติได้ดีอย่างยิ่ง  25 60.98 
จ านวนรวม ๔๑ 100.00 
๓)กิจกรรม “เหลียวหลังแลหน้าพัฒนาพระวิทยากรต้นแบบใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ สู่สังคมไทย”   
     ไม่เข้าใจ/ปฏิบัติไม่ได้อย่างยิ่ง 0 0.00 
     ไม่เข้าใจ/ปฏิบัติไม่ได้   0 0.00 
     ไม่แน่ใจ 2 4.88 
     เข้าใจ/ปฏิบัติได้ดี  15 36.59 
     เข้าใจ/ปฏิบัติได้ดีอย่างยิ่ง  24 58.54 
จ านวนรวม ๔๑ 100.00 
๔)กิจกรรม “การเป็นวิทยากรมืออาชีพที่ประสบความส าเร็จ”   
     ไม่เข้าใจ/ปฏิบัติไม่ได้อย่างยิ่ง 0 0.00 
     ไม่เข้าใจ/ปฏิบัติไม่ได้   0 0.00 
     ไม่แน่ใจ 3 7.32 
     เข้าใจ/ปฏิบัติได้ดี  13 31.71 
     เข้าใจ/ปฏิบัติได้ดีอย่างยิ่ง  25 60.98 
จ านวนรวม ๔๑ 100.00 
๕)กิจกรรม “Knowledge sharing จากวิทยากรรุ่นพ่ีสู่วิทยากรรุ่น
น้อง”   
     ไม่เข้าใจ/ปฏิบัติไม่ได้อย่างยิ่ง 0 0.00 
     ไม่เข้าใจ/ปฏิบัติไม่ได้   0 0.00 
     ไม่แน่ใจ 0 0.00 
     เข้าใจ/ปฏิบัติได้ดี  13 31.71 
     เข้าใจ/ปฏิบัติได้ดีอย่างยิ่ง  28 68.29 



 

๖๕๗ 

 

ทักษะของพระวิทยากรต้นแบบ จ านวน 
(N=๔๑) 

ร้อยละ 

จ านวนรวม ๔๑ 100.00 
 

ด้านรปูแบบการฝกึอบรมธรรมะโอด ี(หลักการ  อดุมการณ ์ วธิกีารเผยแผ่พระพุทธศาสนา) 
๖) กิจกรรม“รูปแบบการฝึกอบรมธรรมะโอดีส าหรับพระวิทยากร
ต้นแบบ”   
     ไม่เข้าใจ/ปฏิบัติไม่ได้อย่างยิ่ง 0 0.00 
     ไม่เข้าใจ/ปฏิบัติไม่ได้   0 0.00 
     ไม่แน่ใจ 0 0.00 
     เข้าใจ/ปฏิบัติได้ดี  13 31.71 
     เข้าใจ/ปฏิบัติได้ดีอย่างยิ่ง  28 68.29 
จ านวนรวม ๔๑ 100.00 
๗) กิจกรรม “การโปรแกรมจิตค้นพบศักยภาพการเป็นพระ
วิทยากร”   
     ไม่เข้าใจ/ปฏิบัติไม่ได้อย่างยิ่ง 0 0.00 
     ไม่เข้าใจ/ปฏิบัติไม่ได้   0 0.00 
     ไม่แน่ใจ 1 2.44 
     เข้าใจ/ปฏิบัติได้ดี  17 41.46 
     เข้าใจ/ปฏิบัติได้ดีอย่างยิ่ง  23 56.10 
จ านวนรวม ๔๑ 100.00 
๘) กิจกรรม“How toกระบวนการพัฒนาพระวิทยากรต้นแบบ
ธรรมะโอด”ี   
     ไม่เข้าใจ/ปฏิบัติไม่ได้อย่างยิ่ง 0 0.00 
     ไม่เข้าใจ/ปฏิบัติไม่ได้   0 0.00 
     ไม่แน่ใจ 1 2.44 
     เข้าใจ/ปฏิบัติได้ดี  17 41.46 
     เข้าใจ/ปฏิบัติได้ดีอย่างยิ่ง  23 56.10 
จ านวนรวม ๔๑ 100.00 
๙) กิจกรรม“Design Thinking เครื่องมือเสริมสร้างองค์กรสันติสุข”   
     ไม่เข้าใจ/ปฏิบัติไม่ได้อย่างยิ่ง 0 0.00 
     ไม่เข้าใจ/ปฏิบัติไม่ได้   0 0.00 



 

๖๕๘ 

 

ทักษะของพระวิทยากรต้นแบบ จ านวน 
(N=๔๑) 

ร้อยละ 

     ไม่แน่ใจ 0 0.00 
     เข้าใจ/ปฏิบัติได้ดี  17 41.46 
     เข้าใจ/ปฏิบัติได้ดีอย่างยิ่ง  24 58.54 
จ านวนรวม ๔๑ 100.00 
๑๐) กิจกรรม “K-U-M-S-A-N MODEL นวัตกรรมพระวิทยากร
ต้นแบบ”   
     ไม่เข้าใจ/ปฏิบัติไม่ได้อย่างยิ่ง 0 0.00 
     ไม่เข้าใจ/ปฏิบัติไม่ได้   0 0.00 
     ไม่แน่ใจ 2 4.88 
     เข้าใจ/ปฏิบัติได้ดี  14 34.15 
     เข้าใจ/ปฏิบัติได้ดีอย่างยิ่ง  25 60.98 
จ านวนรวม ๔๑ 100.00 
ด้านการพฒันาองค์กร  (การวเิคราะห์องค์กร  การวนิจิฉัยองคก์ร  การหาความจ าเปน็ขององค์กร) 
๑๑) กิจกรรม“รูปแบบกิจกรรมพัฒนาองค์กรส าหรับพระวิทยากร
ต้นแบบ”   
     ไม่เข้าใจ/ปฏิบัติไม่ได้อย่างยิ่ง 0 0.00 
     ไม่เข้าใจ/ปฏิบัติไม่ได้   0 0.00 
     ไม่แน่ใจ 0 0.00 
     เข้าใจ/ปฏิบัติได้ดี  15 36.59 
     เข้าใจ/ปฏิบัติได้ดีอย่างยิ่ง  26 63.41 
จ านวนรวม ๔๑ 100.00 
๑๒) กิจกรรม“FA: Designกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาองค์กรยุค
ใหม”่   
     ไม่เข้าใจ/ปฏิบัติไม่ได้อย่างยิ่ง 0 0.00 
     ไม่เข้าใจ/ปฏิบัติไม่ได้   0 0.00 
     ไม่แน่ใจ 2 4.88 
     เข้าใจ/ปฏิบัติได้ดี  12 29.27 
     เข้าใจ/ปฏิบัติได้ดีอย่างยิ่ง  27 65.85 
จ านวนรวม ๔๑ 100.00 



 

๖๕๙ 

 

ทักษะของพระวิทยากรต้นแบบ จ านวน 
(N=๔๑) 

ร้อยละ 

๑๓) "กระบวนการDesignกิจกรรมพัฒนาองค์กรด้วยพุทธสันติวิธี"   
     ไม่เข้าใจ/ปฏิบัติไม่ได้อย่างยิ่ง 0 0.00 
     ไม่เข้าใจ/ปฏิบัติไม่ได้   0 0.00 
     ไม่แน่ใจ 0 0.00 
     เข้าใจ/ปฏิบัติได้ดี  16 39.02 
     เข้าใจ/ปฏิบัติได้ดีอย่างยิ่ง  25 60.98 
จ านวนรวม ๔๑ 100.00 
๑๔) กิจกรรม“การฝึกภาคสนามผ่านประสบการณ์สร้างเครือข่าย
การเรียนรู้”   
     ไม่เข้าใจ/ปฏิบัติไม่ได้อย่างยิ่ง 0 0.00 
     ไม่เข้าใจ/ปฏิบัติไม่ได้   0 0.00 
     ไม่แน่ใจ 4 9.76 
     เข้าใจ/ปฏิบัติได้ดี  11 26.83 
     เข้าใจ/ปฏิบัติได้ดีอย่างยิ่ง  26 63.41 
จ านวนรวม ๔๑ 100.00 
ด้านพุทธสนัตวิธิ ี(การจดัการความขดัแย้งโดยพทุธสนัตวิธิ ี เครือ่งมือจดัการความขดัแยง้สนัตวิธิี) 
๑๕) กิจรรม“พุทธสันติวิธีเครื่องมือจัดการความขัดแย้งของ
พระพุทธเจ้า”   
     ไม่เข้าใจ/ปฏิบัติไม่ได้อย่างยิ่ง 0 0.00 
     ไม่เข้าใจ/ปฏิบัติไม่ได้   0 0.00 
     ไม่แน่ใจ 1 2.44 
     เข้าใจ/ปฏิบัติได้ดี  11 26.83 
     เข้าใจ/ปฏิบัติได้ดีอย่างยิ่ง  29 70.73 
จ านวนรวม ๔๑ 100.00 
๑๖) กิจกรรม“สันติวิธีเครื่องมือแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในองค์กร”   
     ไม่เข้าใจ/ปฏิบัติไม่ได้อย่างยิ่ง 0 0.00 
     ไม่เข้าใจ/ปฏิบัติไม่ได้   0 0.00 
     ไม่แน่ใจ 0 0.00 
     เข้าใจ/ปฏิบัติได้ดี  14 34.15 



 

๖๖๐ 

 

ทักษะของพระวิทยากรต้นแบบ จ านวน 
(N=๔๑) 

ร้อยละ 

     เข้าใจ/ปฏิบัติได้ดีอย่างยิ่ง  27 65.85 
จ านวนรวม ๔๑ 100.00 
๑๗) กิจกรรมภาคปฏิบัติ: พุทธสันติวิธีเครื่องมือเสริมสร้างองค์กร
สันติสุข   
     ไม่เข้าใจ/ปฏิบัติไม่ได้อย่างยิ่ง 0 0.00 
     ไม่เข้าใจ/ปฏิบัติไม่ได้   0 0.00 
     ไม่แน่ใจ 0 0.00 
     เข้าใจ/ปฏิบัติได้ดี  11 26.83 
     เข้าใจ/ปฏิบัติได้ดีอย่างยิ่ง  30 73.17 
จ านวนรวม ๔๑ 100.00 
๑๘) กิจกรรม“การสื่อสารธรรมในสังคมพหุวัฒนธรรมเกิดสันติสุข”   
     ไม่เข้าใจ/ปฏิบัติไม่ได้อย่างยิ่ง 0 0.00 
     ไม่เข้าใจ/ปฏิบัติไม่ได้   0 0.00 
     ไม่แน่ใจ 1 2.44 
     เข้าใจ/ปฏิบัติได้ดี  13 31.71 
     เข้าใจ/ปฏิบัติได้ดีอย่างยิ่ง  27 65.85 
จ านวนรวม ๔๑ 100.00 
๑๙) ถอดบทเรียนรูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพ   
     ไม่เข้าใจ/ปฏิบัติไม่ได้อย่างยิ่ง 0 0.00 
     ไม่เข้าใจ/ปฏิบัติไม่ได้   0 0.00 
     ไม่แน่ใจ 1 2.44 
     เข้าใจ/ปฏิบัติได้ดี  14 34.15 
     เข้าใจ/ปฏิบัติได้ดีอย่างยิ่ง  26 63.41 
จ านวนรวม ๔๑ 100.00 
ด้านสรา้งสนัตภิายใน  (วปิสัสนากรรมฐานตามแนวทางสตปิฏัฐาน ๔) 
๒๐) กิจกรรม“Mind Training วิชชาจรณสัมปันโนพระวิทยากร
ต้นแบบ”   
     ไม่เข้าใจ/ปฏิบัติไม่ได้อย่างยิ่ง 0 0.00 
     ไม่เข้าใจ/ปฏิบัติไม่ได้   0 0.00 



 

๖๖๑ 

 

ทักษะของพระวิทยากรต้นแบบ จ านวน 
(N=๔๑) 

ร้อยละ 

     ไม่แน่ใจ 0 0.00 
     เข้าใจ/ปฏิบัติได้ดี  11 26.83 
     เข้าใจ/ปฏิบัติได้ดีอย่างยิ่ง  30 73.17 
จ านวนรวม ๔๑ 100.00 
 

ตารางที ่ ๕.๔๐  ระดับทักษะของพระวิทยากรต้นแบบเมื่อผ่านการอบรม  รายด้าน (N=๔๑) 
รายการ x  S.D. 

ด้านพระวิทยากรต้นแบบ (ตามแนวทางศาสตร์สมัยใหม่
และพระพุทธศาสนาเถรวาท) 

๔.๕๘ .๙๒ 

ด้านรูปแบบการฝึกอบรมธรรมะโอดี (หลักการ  
อุดมการณ์  วิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา) 

๔.๖๐ .๔๘ 

ด้านการพัฒนาองค์กร  (การวิเคราะห์องค์กร  การ
วินิจฉัยองค์กร  การหาความจ าเป็นขององค์กร 

๔.๕๙ .๕๒ 

ด้านพุทธสันติวิธี (การจัดการความขัดแย้งโดยพุทธสันติ
วิธี  เครื่องมือจัดการความขัดแย้งสันติวิธี) 

๔.๖๖ .๔๕ 

ด้านสร้างสันติภายใน  (วิปัสสนากรรมฐานตามแนวทาง
สติปัฏฐาน ๔) 

๔.๗๓ .๔๕ 

รวม ๔.๖๒ .๔๖ 
 

จากตารางที่  ๕.๔๐  ระดับทักษะของพระวิทยากรต้นแบบเมื่อผ่านการอบรม  พบว่า  

ภาพรวมทักษะของพระวิทยากรต้นแบบอยู่ระดับมากที่สุด ( x  = ๔.๖๒ , S.D. = .๔๖)  พิจารณาราย
ด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับ มากที่สุด  โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  ๓ ล าดับ  คือ ด้านสร้างสันติ

ภายใน  (วิปัสสนากรรมฐานตามแนวทางสติปัฏฐาน ๔) ( x  = ๔.๗๓ , S.D. =  .๔๕)  รองลงมา  คือ 

ด้านพุทธสันติวิธี (การจัดการความขัดแย้งโดยพุทธสันติวิธี  เครื่องมือจัดการความขัดแย้งสันติวิธี)  ( x  
= ๔.๖๖ , S.D. =  .๔๕)  และ ด้านรูปแบบการฝึกอบรมธรรมะโอดี (หลักการ  อุดมการณ์  วิธีการ

เผยแผ่พระพุทธศาสนา) ( x  = ๔.๖๐ , S.D. =  .๔๘)   
 

ตารางที ่ ๕.๔๑  ระดับทักษะของพระวิทยากรต้นแบบเมื่อผ่านการอบรม (n=๔๑) 
ชว่งคะแนน จ านวน(N=25) ร้อยละ แปลผล 

1.00  -  1.80  คะแนน 0 0.00 มีทักษะระดับต่ าที่สุด 
1.81  -  2.60  คะแนน 0 0.00 มีทักษะระดับต่ า 



 

๖๖๒ 

 

2.62  -  3.40  คะแนน 0 0.00 มีทักษะระดับปานกลาง 
3.41  -  4.20  คะแนน 8 19.51 มีทักษะระดับสูง 
4.21  -  5.00  คะแนน 33 80.49 มีทักษะระดับสูงที่สุด 
รวม ๔๑ ๑๐๐  
 

จากตารางที่  ๕.๔๑  พบว่า  พระวิทยากรต้นแบบ  มีระดับทักษะของพระวิทยากร
ต้นแบบเมื่อผ่านการอบรม อยู่ในระดับสูง  ร้อยละ 80.49  รองลงมาคือ  มีมีทักษะระดับสูง  ร้อยละ  
19.51 
 

๕. ความพึงพอใจต่อการพัฒนาวิทยากรตน้แบบ 
ตารางที ่ ๕.๔๒  แสดง  จ านวน  ร้อยละ  ความพึงพอใจต่อการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ (n=๔๑) 

ความพงึพอใจต่อการพฒันาวทิยากรตน้แบบ จ านวน 
(N=๔๑) 

ร้อยละ 

ด้านวทิยาการ (S) 
๑.พระวิทยากรสามารถอธิบายถ่ายทอดข้อมูลชัดเจน  ใช้ภาษา
เข้าใจง่าย   
     น้อยที่สุด 0 0.00 
     น้อย   0 0.00 
     ปานกลาง 2 4.88 
     มาก  14 34.15 
     มากที่สุด  25 60.98 
จ านวนรวม ๔๑ 100.00 
๒.พระวิทยากรมีความรู้ในหลักสูตร   
     น้อยทีสุ่ด 0 0.00 
     น้อย   0 0.00 
     ปานกลาง 4 9.76 
     มาก  10 24.39 
     มากที่สุด  27 65.85 
จ านวนรวม ๔๑ 100.00 
๓.พระวิทยากรมีการสร้างบรรยากาศระหว่างการฝึกอบรม   
     น้อยที่สุด 0 0.00 
     น้อย   0 0.00 
     ปานกลาง 1 2.44 



 

๖๖๓ 

 

ความพงึพอใจต่อการพฒันาวทิยากรตน้แบบ จ านวน 
(N=๔๑) 

ร้อยละ 

     มาก  13 31.71 
     มากที่สุด  27 65.85 
จ านวนรวม ๔๑ 100.00 
๔.พระวิทยากรมีความสามารถและยกตัวอย่าง   
     น้อยที่สุด 0 0.00 
     น้อย   0 0.00 
     ปานกลาง 3 7.32 
     มาก  12 29.27 
     มากที่สุด  26 63.41 
จ านวนรวม ๔๑ 100.00 
๕.พระวิทยากรมีการสรุปเนื้อหาแต่ละกิจกรรม   
     น้อยที่สุด 0 0.00 
     น้อย   0 0.00 
     ปานกลาง 3 7.32 
     มาก  12 29.27 
     มากที่สุด  26 63.41 
จ านวนรวม ๔๑ 100.00 
ด้านเนื้อหา(M)   
๖.เนื้อหาสอดคล้องกับความต้องการขององค์กร   
     น้อยที่สุด 0 0.00 
     น้อย   0 0.00 
     ปานกลาง 4 9.76 
     มาก  12 29.27 
     มากที่สุด  25 60.98 
จ านวนรวม ๔๑ 100.00 
๗.เนื้อหามีความถูกต้องและทันสมัย   
     น้อยที่สุด 0 0.00 
     น้อย   0 0.00 
     ปานกลาง 4 9.76 



 

๖๖๔ 

 

ความพงึพอใจต่อการพฒันาวทิยากรตน้แบบ จ านวน 
(N=๔๑) 

ร้อยละ 

     มาก  9 21.95 
     มากที่สุด  28 68.29 
จ านวนรวม ๔๑ 100.00 
๘.มีการบูรณาการเนื้อหากับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา   
     น้อยที่สุด 0 0.00 
     น้อย   0 0.00 
     ปานกลาง 2 4.88 
     มาก  13 31.71 
     มากที่สุด  26 63.41 
จ านวนรวม ๔๑ 100.00 
๙.มีการสรุปเนื้อหาในแต่ละกิจกรรม   
     น้อยที่สุด 0 0.00 
     น้อย   0 0.00 
     ปานกลาง 4 9.76 
     มาก  11 26.83 
     มากที่สุด  26 63.41 
จ านวนรวม ๔๑ 100.00 
๑๐.เนื้อหาสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้   
     น้อยที่สุด 0 0.00 
     น้อย   0 0.00 
     ปานกลาง 4 9.76 
     มาก  11 26.83 
     มากที่สุด  26 63.41 
จ านวนรวม ๔๑ 100.00 
๑๑.ด้านพระวิทยากรต้นแบบ (ตามแนวทางศาสตร์สมัยใหม่และ
พระพุทธศาสนาเถรวาท)   
     น้อยที่สุด 0 0.00 
     น้อย   0 0.00 
     ปานกลาง 3 7.32 



 

๖๖๕ 

 

ความพงึพอใจต่อการพฒันาวทิยากรตน้แบบ จ านวน 
(N=๔๑) 

ร้อยละ 

     มาก  12 29.27 
     มากที่สุด  26 63.41 
จ านวนรวม ๔๑ 100.00 
๑๒.ด้านรูปแบบการฝึกอบรมธรรมะโอดี (หลักการ  อุดมการณ์  
วิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา)   
     น้อยที่สุด 0 0.00 
     น้อย   0 0.00 
     ปานกลาง 3 7.32 
     มาก  10 24.39 
     มากที่สุด  28 68.29 
จ านวนรวม ๔๑ 100.00 
๑๓.ด้านการพัฒนาองค์กร  (การวิเคราะห์องค์กร  การวินิจฉัย
องค์กร  การหาความจ าเป็นขององค์กร)   
     น้อยที่สุด 0 0.00 
     น้อย   0 0.00 
     ปานกลาง 4 9.76 
     มาก  11 26.83 
     มากที่สุด  26 63.41 
จ านวนรวม ๔๑ 100.00 
๑๔.ด้านพุทธสันติวิธี (การจัดการความขัดแย้งโดยพุทธสันติวิธี  
เครื่องมือจัดการความขัดแย้งสันติวิธี)   
     น้อยที่สุด 0 0.00 
     น้อย   0 0.00 
     ปานกลาง 4 9.76 
     มาก  10 24.39 
     มากที่สุด  27 65.85 
จ านวนรวม ๔๑ 100.00 
๑๕.ด้านสร้างสันติภายใน  (วปิัสสนากรรมฐานตามแนวทางสติ
ปัฏฐาน ๔)   
     น้อยที่สุด 0 0.00 



 

๖๖๖ 

 

ความพงึพอใจต่อการพฒันาวทิยากรตน้แบบ จ านวน 
(N=๔๑) 

ร้อยละ 

     น้อย   0 0.00 
     ปานกลาง 2 4.88 
     มาก  11 26.83 
     มากที่สุด  28 68.29 
จ านวนรวม ๔๑ 100.00 
ด้านสือ่ อปุกรณ์/ชอ่งทางการสื่อสาร (C)   
๑๖.วิธีการสอนและสื่ออุปกรณ์ประกอบการอบรมมีความ
น่าสนใจและทันเหตุการณ์ปัจจุบัน   
     น้อยที่สุด 0 0.00 
     น้อย   0 0.00 
     ปานกลาง 0 0.00 
     มาก  14 34.15 
     มากที่สุด  27 65.85 
จ านวนรวม ๔๑ 100.00 

๑๗.สื่อการสอนเหมาะสมกับกิจกรรม   
     น้อยที่สุด 0 0.00 
     น้อย   0 0.00 
     ปานกลาง 0 0.00 
     มาก  16 39.02 
     มากที่สุด  25 60.98 
จ านวนรวม ๔๑ 100.00 

๑๘.ความพร้อมของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบการอบรม   
     น้อยที่สุด 0 0.00 
     น้อย   0 0.00 
     ปานกลาง 1 2.44 
     มาก  14 34.15 
     มากที่สุด  26 63.41 
จ านวนรวม ๔๑ 100.00 
 
   



 

๖๖๗ 

 

ความพงึพอใจต่อการพฒันาวทิยากรตน้แบบ จ านวน 
(N=๔๑) 

ร้อยละ 

๑๙.กิจกรรมกลุ่มเหมาะสมกับเวลาและเนื้อหา 
     น้อยที่สุด 0 0.00 
     น้อย   0 0.00 
     ปานกลาง 5 12.20 
     มาก  15 36.59 
     มากที่สุด  21 51.22 
จ านวนรวม ๔๑ 100.00 

๒๐.เอกสารประกอบการบรรยายครอบคลุมและชัดเจน   
     น้อยที่สุด 0 0.00 
     น้อย   0 0.00 
     ปานกลาง 3 7.32 
     มาก  12 29.27 
     มากที่สุด  26 63.41 
จ านวนรวม ๔๑ 100.00 
ด้านผูเ้ข้ารบัการฝกึอบรม(R)   

๒๑.ผู้เข้าอบรมมีความเพลินเพลินสนุกสนานในการเรียนรู้   
     น้อยที่สุด 0 0.00 
     น้อย   0 0.00 
     ปานกลาง 1 2.44 
     มาก  15 36.59 
     มากที่สุด  25 60.98 
จ านวนรวม ๔๑ 100.00 

๒๒.ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้   
     น้อยที่สดุ 0 0.00 
     น้อย   0 0.00 
     ปานกลาง 1 2.44 
     มาก  14 34.15 
     มากที่สุด  26 63.41 
จ านวนรวม ๔๑ 100.00 



 

๖๖๘ 

 

ความพงึพอใจต่อการพฒันาวทิยากรตน้แบบ จ านวน 
(N=๔๑) 

ร้อยละ 

๒๓.ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจ   
     น้อยที่สุด 0 0.00 
     น้อย   0 0.00 
     ปานกลาง 2 4.88 
     มาก  15 36.59 
     มากที่สุด  24 58.54 
จ านวนรวม ๔๑ 100.00 

๒๔.ผู้เข้าอบรมอยากให้มีกิจกรรมแบบนี้อีก   
     น้อยที่สุด 0 0.00 
     น้อย   0 0.00 
     ปานกลาง 1 2.44 
     มาก  11 26.83 
     มากที่สุด  29 70.73 
จ านวนรวม ๔๑ 100.00 

๒๕.ผู้เข้าอบรมสามารถน าไปปฏิบัติได้   
     น้อยที่สุด 0 0.00 
     น้อย   0 0.00 
     ปานกลาง 2 4.88 
     มาก  12 29.27 
     มากที่สุด  27 65.85 
จ านวนรวม ๔๑ 100.00 
 

ตารางที ่ ๕.๔๓  ระดับความพึงพอใจของพระวิทยากรต้นแบบต่อการอบรม  เป็นรายด้าน (n=๔๑) 
รายการ x  S.D. 

ด้านวิทยาการ (S) ๔.๕๗ .๕๗ 
ด้านเนื้อหา(M) ๔.๕๗ .๖๑ 
ด้านสื่อ อุปกรณ์/ช่องทางการสื่อสาร (C) ๔.๕๗ .๕๐ 
ด้านผู้เข้ารับการฝึกอบรม(R) ๔.๖๐ .๕๐ 
รวม ๔.๕๗ .๕๔ 
 



 

๖๖๙ 

 

จากตารางที่  ๕.๔๓  แสดงระดับความพึงพอใจของพระวิทยากรต้นแบบต่อการ

ฝึกอบรม  พบว่า  ภาพรวมความพึงพอใจของพระวิทยากรต้นแบบอยู่ระดับมากที่สุด  ( x  = ๔.๕๗ , 
S.D. = .๕๔)  พิจารณารายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับ มากท่ีสุด  โดยด้านผู้เข้ารับการฝึกอบรม (R)  

มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( x  = ๔.๖๐ , S.D. =  .๕๐)  และอีกสามด้านมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน  คือ ด้านสื่อ อุปกรณ์/

ช่องทางการสื่อสาร (C)  ( x  = ๔.๕๗ , S.D. =  .๕๐)  ด้านวิทยากร (S) ( x  = ๔.๕๗ , S.D. =  .๕๗)  

และด้านเนื้อหา  (M) ( x  = ๔.๕๗ , S.D. =  .๖๑)   
 

ตารางที ่ ๕.๔๔  ระดับความพึงพอใจของพระวิทยากรต้นแบบเมื่อผ่านการอบรม (N=๔๑) 
ชว่งคะแนน จ านวน(N=25) ร้อยละ แปลผล 

1.00  -  1.80  คะแนน 0 0.00 มีความพึงพอใจน้อยมาก 
1.81  -  2.60  คะแนน 0 0.00 มีความพึงพอใจน้อย 
2.62  -  3.40  คะแนน 2 4.88 มีความพึงพอใจปานกลาง 
3.41  -  4.20  คะแนน 12 29.27 มีความพึงพอใจมาก 
4.21  -  5.00  คะแนน 27 65.85 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
รวม ๔๑ ๑๐๐  
 

จากตารางที่  ๕.๔๔  พบว่า  พระวิทยากรต้นแบบ  มีระดับความพึงพอใจส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับสูง  ร้อยละ 65.85  รองลงมาคือ  มีความพึงพอใจมาก  ร้อยละ  29.27  และ มีความพึง
พอใจปานกลาง  ร้อยละ  4.88 

 

๕.๕.๒ ผลการทดลองรูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบครั้งที่ ๒-๓ 

ผู้วิจัยได้น ารูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี ไปทดลองใช้
กับกลุ่มตัวอย่าง ครั้งที่ ๒ กลุ่มตัวอย่างเป็นพระสงฆ์ จ านวน ๔๐ รูป  ครั้งที่ ๓ กลุ่มตัวอย่างเป็น
บุคคลทั่วไปจ านวน ๔๐ คน  โดยยึดตามแนวทางของ K-U-M-S-A-N Model และยึดตามแนวทาง ๕ 
ด้าน คือ ๑) ด้านวิทยากรต้นแบบ ๒) ด้านกระบวนการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี ๓) ด้านการพัฒนา
องค์กร ๔) ด้านเครื่องมือพุทธสันติวิธี  เป็นการน าเชิงปริมาณเพ่ือมาสนับสนุนให้งานวิจัยมีความ
น่าเชื่อถือมากขึ้นตามผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะ  จึงสรุปผลการทดลองรูปแบบการพัฒนาวิทยากร
ต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี ดังนี้ สรุปการประเมินผลการฝึกอบรมวิทยากรต้นแบบสันติภาพ
โดยพุทธสันติวิธี  รุ่นที่ ๒   ตารางความพึงพอใจต่อการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ  ดังนี้  

 
 
 
 
 
 



 

๖๗๐ 

 

ตารางที ่ ๕.๔๕ แสดงร้อยละความพึงพอใจต่อการพัฒนาวิทยากรต้นแบบรุ่นที่  ๒ 
 

รายการประเมนิ ร้อยละความพึงพอใจ(N=๓๗) 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

มากทีส่ดุ มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

ดา้นวทิยากร (S) 
๑.พระวิทยากรสามารถอธิบายถ่ายทอด
ข้อมูลชัดเจน  ใช้ภาษาเข้าใจง่าย 

๕๖.๗๖ ๓๒.๔๓ ๑๐.๘๑ .๐๐ .๐๐ 

๒.พระวิทยากรมีความรู้ในหลักสูตร ๖๒.๑๖ ๒๙.๗๓ ๘.๑๑ .๐๐ .๐๐ 
๓.พระวิทยากรมีการสร้างบรรยากาศระหว่าง
การฝึกอบรม 

๖๒.๑๖ ๒๙.๗๓ ๘.๑๑ .๐๐ .๐๐ 

๔.พระวิทยากรมีความสามารถและ
ยกตัวอย่าง 

๖๒.๑๖ ๒๑.๖๒ ๑๖.๒๒ .๐๐ .๐๐ 

๕.พระวิทยากรมีการสรุปเนื้อหาแต่ละ
กิจกรรม 

๕๙.๔๖ ๓๕.๑๔ ๕.๔๑ .๐๐ .๐๐ 

ภาพรวมความพงึพอใจตอ่พระวทิยากร ๖๐.๕๔ ๒๙.๗๓ ๙.๗๓ .๐๐ .๐๐ 
ด้านเนื้อหา (M) 
๖.เนื้อหาสอดคล้องกับความต้องการของ
องค์กร 

๕๔.๐๕ ๒๗.๐๓ ๑๖.๒๒ .๐๐ .๐๐ 

๗.เนื้อหามีความถูกต้องและทันสมัย ๕๙.๔๖ ๒๙.๗๓ ๒.๗๐ ๘.๑๑ .๐๐ 
๘.มีการบูรณาการเนื้อหากับหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

๕๑.๓๕ ๓๒.๔๓ ๑๖.๒๒ .๐๐ .๐๐ 

๙.มีการสรุปเนื้อหาในแต่ละกิจกรรม ๕๖.๗๖ ๓๕.๑๔ ๕.๔๑ ๒.๗๐ .๐๐ 
๑๐.เนื้อหาสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
องค์กรได้ 

๖๒.๑๖ ๒๗.๐๓ ๘.๑๑ ๒.๗๐ .๐๐ 

๑๑.ด้านพระวิทยากรต้นแบบ (ตามแนวทาง
ศาสตร์สมัยใหม่และพระพุทธศาสนาเถรวาท) 

๕๔.๐๕ ๒๑.๖๒ ๒๑.๖๒ ๒.๗๐ .๐๐ 

๑๒.ด้านรูปแบบการฝึกอบรมธรรมะโอดี 
(หลักการ  อุดมการณ์  วิธีการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา) 

๔๕.๙๕ ๔๐.๙๕ ๑๓.๕๑ .๐๐ .๐๐ 

๑๓.ด้านการพัฒนาองค์กร  (การวิเคราะห์
องค์กร  การวินิจฉัยองค์กร  การหาความ
จ าเป็นขององค์กร 

๕๑.๓๕ ๓๕.๑๔ ๘.๑๑ ๕.๔๑ .๐๐ 

๑๔.ด้านพุทธสันติวิธี (การจัดการความ
ขัดแย้งโดยพุทธสันติวิธี  เครื่องมือจัดการ

๔๕.๙๕ ๓๗.๘๔ ๑๓.๕๑ ๒.๗๐ .๐๐ 



 

๖๗๑ 

 

รายการประเมนิ ร้อยละความพึงพอใจ(N=๓๗) 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

มากทีส่ดุ มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

ความขัดแย้งสันติวิธี) 
๑๕.ด้านสร้างสันติภายใน  (วปิัสสนา
กรรมฐานตามแนวทางสติปัฏฐาน ๔) 

๕๑.๓๕ ๓๕.๑๔ ๘.๑๑ ๕.๔๑ .๐๐ 

ภาพรวมความพงึพอใจตอ่เนือ้หา ๕๓.๒๔ ๓๒.๒๑ ๑๑.๓๕ .๐๐ .๐๐ 
ด้านสือ่ อปุกรณ์/ชอ่งทางการสื่อสาร (C) 
๑๖.วิธีการสอนและสื่ออุปกรณ์ประกอบการ
อบรมมีความน่าสนใจและทันเหตุการณ์
ปัจจุบัน 

๔๕.๙๕ ๔๓.๒๔ ๒.๗๐ ๒.๗๐ ๕.๔๑ 

๑๗.สื่อการสอนเหมาะสมกับกิจกรรม ๕๔.๐๕ ๓๕.๑๔ ๘.๑๑ ๒.๗๐ .๐๐ 
๑๘.ความพร้อมของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ประกอบการอบรม 

๕๔.๐๕ ๓๕.๑๔ ๑๐.๘๑ .๐๐ .๐๐ 

๑๙.กิจกรรมกลุ่มเหมาะสมกับเวลาและ
เนื้อหา 

๕๑.๓๕ ๒๙.๗๓ ๑๐.๘๑ ๘.๑๑ .๐๐ 

๒๐.เอกสารประกอบการบรรยายครอบคลุม
และชัดเจน 

๕๙.๔๖ ๓๒.๔๓ ๕.๔๑ ๒.๗๐ .๐๐ 

ภาพรวมความพงึพอใจดา้นสือ่ อุปกรณ/์ชอ่ง
ทางการสื่อสาร ๕๒.๙๗ ๓๕.๑๔ ๗.๕๗ 

 
๓.๒๔ 

 
.๐๐ 

 
 

ด้านผูเ้ข้ารบัการฝกึอบรม (R) 
๒๑.ผู้เข้าอบรมมีความเพลินเพลินสนุกสนาน
ในการเรียนรู้ 

๗๗.๗๘ ๒๒.๒๒ .๐๐ .๐๐ .๐๐ 

๒๒.ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
เรียนรู้ 

๕๑.๓๕ ๔๐.๕๔ ๘.๑๑ .๐๐ .๐๐ 

๒๓.ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจ ๕๑.๓๕ ๔๐.๕๔ ๘.๑๑ .๐๐ .๐๐ 
๒๔.ผู้เข้าอบรมอยากให้มีกิจกรรมแบบนี้อีก ๕๑.๓๕ ๓๕.๑๔ ๑๓.๕๑ .๐๐ .๐๐ 
๒๕.ผู้เข้าอบรมสามารถน าไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

๕๑.๓๕ ๓๒.๔๓ ๑๐.๘๑ ๕.๔๑ .๐๐ 

ภาพรวมความพงึพอใจดา้นผูเ้ข้ารบัการ
พัฒนาวทิยากรตน้แบบ   

๕๖.๖๔ ๓๔.๑๗ ๘.๑๑ ๑.๐๘ .๐๐ 

ด้านอื่นๆ 



 

๖๗๒ 

 

รายการประเมนิ ร้อยละความพึงพอใจ(N=๓๗) 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

มากทีส่ดุ มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

๒๖.บรรยากาศในการอบรมในครั้งนี้ ๖๒.๑๖ ๓๕.๑๔ ๒.๗๐ .๐๐ .๐๐ 
๒๗.อาหารเช้า  อาหารกลางวัน  อาหารว่าง
และเครื่องดื่ม 

๗๒.๙๗ ๒๔.๓๒ ๒.๗๐ .๐๐ .๐๐ 

๒๘.สถานที่จัดอบรมเหมาะสม ๗๒.๙๗ ๒๔.๓๒ ๒.๗๐ .๐๐ .๐๐ 
๒๙.ห้องพัก ๔๘.๖๕ ๓๕.๑๔ ๑๓.๕๑ ๒.๗๐ .๐๐ 
๓๐.ห้องประชุม ๖๒.๑๖ ๓๒.๔๓ ๕.๔๑ .๐๐ .๐๐ 
๓๑.ระยะเวลาในการจัดการอบรมเหมาะสม ๔๐.๕๔ ๔๘.๖๕ ๕.๔๑ ๕.๔๑ .๐๐ 
๓๒.การอ านวยความสะดวกผู้เข้ารับการ
อบรม 

๗๐.๒๗ ๒๗.๐๓ ๒.๗๐ .๐๐ .๐๐ 

ภาพรวมความพงึพอใจดา้นอืน่ๆ ๖๑.๓๙ ๓๒.๔๓ ๕.๐๒ ๑.๑๖ .๐๐ 
ภาพรวมความพงึพอใจทกุดา้น  ๕๔.๗๙ ๓๒.๗๔ ๑๐.๕๒ ๑.๑๐ .๐๐ 
 

จากตารางที่ ๕.๔๕ ผู้ผ่านการอบรมมีความพึงพอใจต่อการอบรมด้านวิทยากร  มีความ
พึงพอใจระดับมากท่ีสุด ร้อยละ ๖๐.๕๔  รองลงมา  ระดับมาก ร้อยละ ๒๙.๗๓  และระดับปานกลาง  
ร้อยละ ๙.๗๓  โดยมีความพึงพอใจ  มากที่สุด  ๓  ด้าน  คือ  ด้านพระวิทยากรมีความรู้ในหลักสูตร  
พระวิทยากรมีการสร้างบรรยากาศระหว่างการฝึกอบรม  พระวิทยากรมีความสามารถและยกตัวอย่าง  
ร้อยละท่ีเท่ากันคือ ร้อยละ ๖๒.๑๖  มีความพึงพอใจต่อการอบรมด้านเนื้อหา  มีความพึงพอใจระดับ
มากที่สุด ร้อยละ ๕๓.๒๔  รองลงมา  ระดับมาก ร้อยละ ๓๒.๒๑  และระดับปานกลาง  ร้อยละ 
๑๑.๓๕  โดยมีความพึงพอใจ  มากที่สุด  ๓  ด้าน  คือ  เนื้อหาสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้
ร้อยละ  ๖๒.๑๖ เนื้อหามีความถูกต้องและทันสมัย ร้อยละ ๕๙.๔๖  และมีการสรุปเนื้อหาในแต่ละ
กิจกรรม ร้อยละ ๕๖.๗๖  มีความพึงพอใจต่อการอบรมด้านสื่อ อุปกรณ์/ช่องทางการสื่อสาร  มีความ
พึงพอใจระดับมากท่ีสุด ร้อยละ ๕๒.๙๗  รองลงมา  ระดับมาก ร้อยละ ๓๕.๑๔  และระดับปานกลาง  
ร้อยละ ๗.๕๗  โดยมีความพึงพอใจ  มากที่สุด  ๓  ด้าน  คือ  เอกสารประกอบการบรรยาย
ครอบคลุมและชัดเจนร้อยละ  ๕๙.๔๖ สื่อการสอนเหมาะสมกับกิจกรรม  และ ความพร้อมของ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบการอบรม ร้อยละที่เท่ากัน ๕๔.๐๕  มีความพึงพอใจต่อการอบรม
ด้านผู้เข้ารับการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด ร้อยละ ๕๖.๖๔  รองลงมา  
ระดับมาก ร้อยละ ๓๔.๑๗  และระดับปานกลาง  ร้อยละ ๘.๑๑  โดยมีความพึงพอใจ  มากที่สุด  คือ  
ด้านผู้เข้าอบรมมีความเพลินเพลินสนุกสนานในการเรียนรู้ร้อยละ  ๗๗.๗๘  มีความพึงพอใจต่อการ
อบรมด้านอ่ืนๆ มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด ร้อยละ ๖๑.๓๙  รองลงมา  ระดับมาก ร้อยละ 
๓๒.๔๓  และระดับปานกลาง  ร้อยละ ๕.๐๒  โดยมีความพึงพอใจ  มากที่สุด  คือ  อาหารเช้า  
อาหารกลางวัน  อาหารว่างและเครื่องดื่ม และสถานที่จัดอบรมเหมาะสม ร้อยละ  ๗๒.๙๗  รองลงมา 



 

๖๗๓ 

 

การอ านวยความสะดวกผู้เข้ารับการอบรม ร้อยละ ๗๐.๒๗  ความพึงพอใจรวมทุกด้านมากที่สุด ร้อย
ละ ๕๖.๙๖  ความพึงพอใจมาก ๓๒.๗๔  และระดับปานกลาง ร้อยละ ๘.๓๖ 
 

ตารางที ่ ๕.๔๖  ระดับความพึงพอใจของพระวิทยากรต้นแบบต่อการอบรมรุ่นที่ ๒    
เป็นรายด้าน (N=๓๗) 

 

รายการ x  S.D. 

ด้านวิทยาการ (S) ๔.๕๑ .๕๘ 
ด้านเนื้อหา(M) ๔.๓๕ .๗๐ 
ด้านสื่อ อุปกรณ์/ช่องทางการสื่อสาร (C) ๔.๓๕ .๗๑ 
ด้านผู้เข้ารับการฝึกอบรม(R) ๔.๓๘ .๖๒ 
ด้านอื่นๆ ๔.๕๔ .๔๗ 
รวม ๔.๔๒ .๕๖ 
 

จากตาราง พบว่า ความพึงพอใจภาพรวม  ค่าเฉลี่ย (x )  ๔.๔๒  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.)  .๕๖  สูงสุดในด้านอ่ืนๆ  ค่าเฉลี่ย (x )  ๔.๕๔  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  .๔๗  มีความพึง
พอใจต่อด้านวิทยากร  ค่าเฉลี่ย (x )  ๔.๕๑  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  .๕๘ 
 
ตารางที ่  ๕.๔๗  ระดับความพึงพอใจของพระวิทยากรต้นแบบเมื่อผ่านการอบรม รุ่นที่  ๒ (N=๓๗) 

 

ชว่งคะแนน จ านวน(N=25) ร้อยละ แปลผล 
1.00  -  1.80  คะแนน 0 0.00 มีความพึงพอใจน้อยมาก 
1.81  -  2.60  คะแนน 0 0.00 มีความพึงพอใจน้อย 
2.62  -  3.40  คะแนน 2 4.88 มีความพึงพอใจปานกลาง 
3.41  -  4.20  คะแนน 12 ๓๒.๔๓ มีความพึงพอใจมาก 
4.21  -  5.00  คะแนน 2๓ ๖๒.๑๖ มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
รวม ๓๗ ๑๐๐  
  

จากตาราง ๕.๔๗ ระดับความพึงพอใจของพระวิทยากรต้นแบบเมื่อผ่านการอบรม  ส่วน
ใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุด  ร้อยละ ๖๒.๑๖  และมีความพึงพอใจมาก ร้อยละ ๓๒.๔๓ 
 
 
 
 
 



 

๖๗๔ 

 

สรุปการประเมินผลการฝึกอบรมวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี  รุ่นที่ ๓ 
ตารางท่ี  ๕.๔๘  ความพึงพอใจต่อการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ 

รายการประเมนิ ร้อยละความพึงพอใจ(N=๔๑) 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

มากทีส่ดุ มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย น้อยทีสุ่ด 

ด้านวทิยาการ (S) 
๑.พระวิทยากรสามารถอธิบายถ่ายทอด
ข้อมูลชัดเจน  ใช้ภาษาเข้าใจง่าย 

๗๗.๗๘ ๒๒.๒๒ .๐๐ .๐๐ .๐๐ 

๒.พระวิทยากรมีความรู้ในหลักสูตร ๘๕.๑๙ ๑๔.๘๑ .๐๐ .๐๐ .๐๐ 
๓.พระวิทยากรมีการสร้างบรรยากาศระหว่าง
การฝึกอบรม 

๙๒.๕๙ ๗.๔๑ .๐๐ .๐๐ .๐๐ 

๔.พระวิทยากรมีความสามารถและ
ยกตัวอย่าง 

๘๑.๔๘ ๑๘.๕๒ .๐๐ .๐๐ .๐๐ 

๕.พระวิทยากรมีการสรุปเนื้อหาแต่ละ
กิจกรรม 

๙๒.๕๙ ๗.๔๑ .๐๐ .๐๐ .๐๐ 

ภาพรวมความพงึพอใจตอ่พระวทิยากร ๘๕.๙๓ ๑๔.๐๗ .๐๐ .๐๐ .๐๐ 
ด้านเนื้อหา (M) 
๖.เนื้อหาสอดคล้องกับความต้องการของ
องค์กร 

๕๕.๕๖ ๔๔.๔๔ .๐๐ .๐๐ .๐๐ 

๗.เนื้อหามีความถูกต้องและทันสมัย ๖๖.๖๗ ๓๓.๓๓ .๐๐ .๐๐ .๐๐ 
๘.มีการบูรณาการเนื้อหากับหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

๕๙.๒๖ ๓๗.๐๔ ๓.๗๐ .๐๐ .๐๐ 

๙.มีการสรุปเนื้อหาในแต่ละกิจกรรม ๘๑.๔๘ ๑๘.๕๒ .๐๐ .๐๐ .๐๐ 
๑๐.เนื้อหาสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
องค์กรได้ 

๗๔.๐๗ ๒๕.๙๓ .๐๐ .๐๐ .๐๐ 

๑๑.ด้านพระวิทยากรต้นแบบ (ตามแนวทาง
ศาสตร์สมัยใหม่และพระพุทธศาสนาเถรวาท) 

๗๐.๓๗ ๒๒.๒๒ ๗.๔๑ .๐๐ .๐๐ 

๑๒.ด้านรูปแบบการฝึกอบรมธรรมะโอดี 
(หลักการ  อุดมการณ์  วิธีการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา) 

๗๐.๓๗ ๒๕.๙๓ ๓.๗๐ .๐๐ .๐๐ 

๑๓.ด้านการพัฒนาองค์กร  (การวิเคราะห์
องค์กร  การวินิจฉัยองค์กร  การหาความ
จ าเป็นขององค์กร 

๔๘.๑๕ ๔๘.๑๕ ๓.๗๐ .๐๐ .๐๐ 

๑๔.ด้านพุทธสันติวิธี (การจัดการความ ๖๖.๖๗ ๒๙.๖๓ ๓.๗๐ .๐๐ .๐๐ 



 

๖๗๕ 

 

รายการประเมนิ ร้อยละความพึงพอใจ(N=๔๑) 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

มากทีส่ดุ มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย น้อยทีสุ่ด 

ขัดแย้งโดยพุทธสันติวิธี  เครื่องมือจัดการ
ความขัดแย้งสันติวิธี) 
๑๕.ด้านสร้างสันติภายใน  (วปิัสสนา
กรรมฐานตามแนวทางสติปัฏฐาน ๔) 

๕๕.๕๖ ๓๓.๓๓ ๑๑.๑๑ .๐๐ .๐๐ 

ภาพรวมความพงึพอใจตอ่เนือ้หา ๖๔.๘๒ ๓๑.๘๕ ๓.๓๓ .๐๐ .๐๐ 
ด้านสือ่ อปุกรณ์/ชอ่งทางการสื่อสาร (C) 
๑๖.วิธีการสอนและสื่ออุปกรณ์ประกอบการ
อบรมมีความน่าสนใจและทันเหตุการณ์
ปัจจุบัน 

๗๔.๐๗ ๒๕.๙๓ .๐๐ .๐๐ .๐๐ 

๑๗.สื่อการสอนเหมาะสมกับกิจกรรม ๗๗.๗๘ ๒๒.๒๒ .๐๐ .๐๐ .๐๐ 
๑๘.ความพร้อมของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ประกอบการอบรม 

๗๗.๗๘ ๒๒.๒๒ .๐๐ .๐๐ .๐๐ 

๑๙.กิจกรรมกลุ่มเหมาะสมกับเวลาและ
เนื้อหา 

๕๕.๕๖ ๓๗.๐๔ ๗.๔๑ .๐๐ .๐๐ 

๒๐.เอกสารประกอบการบรรยายครอบคลุม
และชัดเจน 

๖๒.๙๖ ๓๗.๐๔ .๐๐ .๐๐ .๐๐ 

ภาพรวมความพงึพอใจดา้นสือ่ อุปกรณ/์ชอ่ง
ทางการสื่อสาร 

๖๙.๖๓ ๒๘.๘๙ ๑.๔๘ .๐๐ .๐๐ 

ด้านผูเ้ข้ารบัการฝกึอบรม (R) 
๒๑.ผู้เข้าอบรมมีความเพลินเพลินสนุกสนาน
ในการเรียนรู้ 

๗๗.๗๘ ๒๒.๒๒ .๐๐ .๐๐ .๐๐ 

๒๒.ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
เรียนรู้ 

๖๒.๙๖ ๓๗.๐๔ .๐๐ .๐๐ .๐๐ 

๒๓.ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจ ๗๔.๐๗ ๒๕.๙๓ .๐๐ .๐๐ .๐๐ 
๒๔.ผู้เข้าอบรมอยากให้มีกิจกรรมแบบนี้อีก ๘๑.๔๘ ๑๘.๕๒ .๐๐ .๐๐ .๐๐ 
๒๕.ผู้เข้าอบรมสามารถน าไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

๗๔.๐๗ ๒๒.๒๒ ๓.๗๐ .๐๐ .๐๐ 

ภาพรวมความพงึพอใจดา้นผูเ้ข้ารบัการ
พัฒนาวทิยากรตน้แบบ   

๗๔.๐๗ ๒๕.๑๙ ๐.๗๔ .๐๐ .๐๐ 

ด้านอื่นๆ 
๒๖.บรรยากาศในการอบรมในครั้งนี้ ๘๑.๔๘ ๑๘.๕๒ .๐๐ .๐๐ .๐๐ 



 

๖๗๖ 

 

รายการประเมนิ ร้อยละความพึงพอใจ(N=๔๑) 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

มากทีส่ดุ มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย น้อยทีสุ่ด 

๒๗.อาหารเช้า  อาหารกลางวัน  อาหารว่าง
และเครื่องดื่ม 

๗๗.๗๘ ๒๒.๒๒ .๐๐ .๐๐ .๐๐ 

๒๘.สถานที่จัดอบรมเหมาะสม ๖๖.๖๗ ๓๓.๓๓ .๐๐ .๐๐ .๐๐ 
๒๙.ห้องพัก ๒๙.๖๓ ๓๗.๐๔ ๓๓.๓๓ .๐๐ .๐๐ 
๓๐.ห้องประชุม ๖๒.๙๖ ๒๙.๖๓ ๓.๗๐ ๓.๗๐ .๐๐ 
๓๑.ระยะเวลาในการจัดการอบรมเหมาะสม ๔๔.๔๔ ๔๘.๑๕ ๗.๔๑ .๐๐ .๐๐ 
๓๒.การอ านวยความสะดวกผู้เข้ารับการ
อบรม 

๗๐.๓๗ ๒๕.๙๓ ๓.๗๐ .๐๐ .๐๐ 

ภาพรวมความพงึพอใจดา้นอืน่ๆ ๖๑.๙๐ ๓๐.๖๙ ๖.๘๘ ๐.๕๓ .๐๐ 
ภาพรวมความพงึพอใจทกุดา้น  ๗๑.๒๗ ๒๖.๑๔ ๒.๔๙ ๐.๑๑ .๐๐ 
 

จากตารางที่ ๕.๔๘ ผู้ผ่านการอบรมมีความพึงพอใจต่อการอบรมด้านวิทยากร  มีความ
พึงพอใจระดับมากท่ีสุด ร้อยละ ๘๕.๙๓  รองลงมา  ระดับมาก ร้อยละ ๑๔.๐๗  โดยมีความพึงพอใจ  
มากที่สุด  ๓  ด้าน  คือ  พระวิทยากรมีการสร้างบรรยากาศระหว่างการฝึกอบรม พระวิทยากรมีการ
สรุปเนื้อหาแต่ละกิจกรรม ร้อยละที่เท่ากันคือ ร้อยละ ๙๒.๕๙  มีความพึงพอใจต่อการอบรมด้าน
เนื้อหา  มีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด ร้อยละ ๖๔.๘๒  รองลงมา  ระดับมาก ร้อยละ ๓๑.๘๕  และ
ระดับปานกลาง  ร้อยละ ๓.๓๓  โดยมีความพึงพอใจ  มากที่สุด  ๓  ด้าน  คือ  มีการสรุปเนื้อหาใน
แต่ละกิจกรรม ร้อยละ  ๘๑.๔๘ เนื้อหาสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้ ร้อยละ ๗๔.๐๗  และมี
ด้านพระวิทยากรต้นแบบ (ตามแนวทางศาสตร์สมัยใหม่และพระพุทธศาสนาเถรวาท)  และด้าน
รูปแบบการฝึกอบรมธรรมะโอดี (หลักการ  อุดมการณ์  วิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา) มีร้อยละที่
เท่ากัน ๗๐.๓๗  มีความพึงพอใจต่อการอบรมด้านสื่อ อุปกรณ์/ช่องทางการสื่อสาร  มีความพึงพอใจ
ระดับมากท่ีสุด ร้อยละ ๖๙.๖๓  รองลงมา  ระดับมาก ร้อยละ ๒๘.๘๙  และระดับปานกลาง  ร้อยละ 
๑.๔๘  โดยมีความพึงพอใจ  มากที่สุด  คือ  สื่อการสอนเหมาะสมกับกิจกรรม และความพร้อมของ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบการอบรม ร้อยละ  ๗๗.๗๘ พึงพอใจต่อการอบรมด้านผู้เข้ารับการ
พัฒนาวิทยากรต้นแบบ มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด ร้อยละ ๗๔.๐๗  รองลงมา  ระดับมาก ร้อย
ละ ๒๕.๑๙  และระดับปานกลาง  ร้อยละ ๐.๗๔  โดยมีความพึงพอใจ  มากที่สุด  คือ  ผู้เข้าอบรม
อยากให้มีกิจกรรมแบบนี้อีก ร้อยละ  ๘๑.๔๘  ผู้เข้าอบรมมีความเพลินเพลินสนุกสนานในการเรียนรู้  
ร้อยละ ๗๗.๗๘  ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจและผู้เข้าอบรมสามารถน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้  
ร้อยละ ๗๔.๐๗   มีความพึงพอใจต่อการอบรมด้านอ่ืนๆ มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด ร้อยละ ๖๑. 
๙๐  รองลงมา  ระดับมาก ร้อยละ ๓๐.๖๙  และระดับปานกลาง  ร้อยละ ๖.๘๘  โดยมีความพึง
พอใจ  มากที่สุด  คือ  บรรยากาศในการอบรมในครั้งนี้ ร้อยละ  ๘๑.๔๘  รองลงมา อาหารเช้า  



 

๖๗๗ 

 

อาหารกลางวัน  อาหารว่างและเครื่องดื่ม ร้อยละ ๗๗.๗๘  และ สถานที่จัดอบรมเหมาะสม  ร้อยละ 
๖๖.๖๗ ความพึงพอใจรวมทุกด้านมากที่สุด ร้อยละ ๗๑.๒๗  ความพึงพอใจมาก ๒๖.๑๔  และระดับ
ปานกลาง ร้อยละ ๒.๔๙ 
 

ตารางที ่ ๕.๔๙ ระดับความพึงพอใจของวิทยากรต้นแบบต่อการอบรมรุ่นที่ ๓  เป็นรายด้าน (N=๔๑) 
 

รายการ x  S.D. 

ด้านวิทยาการ (S) ๔.๘๘ .๒๕ 
ด้านเนื้อหา(M) ๔.๕๗ .๔๒ 
ด้านสื่อ อุปกรณ์/ช่องทางการสื่อสาร (C) ๔.๖๗ .๓๘ 
ด้านผู้เข้ารับการฝึกอบรม(R) ๔.๗๐ .๓๕ 
ด้านอื่นๆ ๔.๕๒ .๓๘ 
รวม ๔.๖๕ .๒๗ 
 

จากตารางที่ ๕.๔๙ พบว่า ความพึงพอใจภาพรวม  (ค่าเฉลี่ย (x )  ๔.๖๕  ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.)  .๒๗)  สูงสุดในด้านวิทยาการ (S)  (ค่าเฉลี่ย (x )  ๔.๘๘  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.)  .๒๕)  มีความพึงพอใจต่อด้านผู้เข้ารับการฝึกอบรม(R) (ค่าเฉลี่ย (x )  ๔.๗๐  ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.)  .๓๕)  ด้านสื่อ อุปกรณ์/ช่องทางการสื่อสาร (C) (ค่าเฉลี่ย (x )  ๔.๖๗  ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)  .๓๘) 

ตารางที ่ ๕.๕๐  ระดับความพึงพอใจของวิทยากรต้นแบบเมื่อผ่านการอบรม รุ่นที่  ๓  (N=๔๑) 
 

ชว่งคะแนน จ านวน(N=๔๑) ร้อยละ แปลผล 
1.00  -  1.80  คะแนน 0 0.00 มีความพึงพอใจน้อยมาก 
1.81  -  2.60  คะแนน 0 0.00 มีความพึงพอใจน้อย 
2.62  -  3.40  คะแนน 0 0.00 มีความพึงพอใจปานกลาง 
3.41  -  4.20  คะแนน ๖ ๑๔.๖๓ มีความพึงพอใจมาก 
4.21  -  5.00  คะแนน ๓๕ ๘๕.๓๗ มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
รวม ๔๑ ๑๐๐  
 

จากตารางที่  ๕.๕๐ ระดับความพึงพอใจของพระวิทยากรต้นแบบเมื่อผ่านการอบรม  
ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุด  ร้อยละ ๘๕.๓๗  และมีความพึงพอใจมาก ร้อยละ ๑๔.๖๓ 
 

 
 
 



 

๖๗๘ 

 

๕.๕.๓ ผลการทดลองฝึกภาคสนามวิทยากรต้นแบบ 
 

พระสงฆท์ี่ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาพระวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธ
สันติวิธี หลักสูตร “พระวิทยากรต้นแบบสันติภาพ”ซึ่งประกอบด้วยภาคทฤษฏีและฝึกภาคปฏิบัติ
จ านวนระยะเวลา ๔ วัน ณ สวนธรรมศรีปทุม  อ าเภอสามโคก  จังหวัดปทุมธานี  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
ถือว่าเป็นการพัฒนาพระวิทยากรระดับต้นและพระวิทยากรระดับกลาง  ขั้นตอนต่อไปเป็นการลงฝึก
ภาคสนามจริงผ่านประสบการณ์ตรงเพ่ือพัฒนาสู่พระวิทยากรระดับสูง  ฝึก ณ ภูธาราฟ้า รีสอร์ท  
อ าเภอวังน้ าเขียว  จังหวัดนครราชสีมา และ ฝึก ณ เพลาเพลิน บูติก รีสอร์ท แอนแรนเจอร์  อ าเภอ
เมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน ๓ วัน จ านวน  ๕ รุ่น พระวิทยากรต้นแบบลงฝึกภาคสนามจริง จ านวน 
๒๐ รูป ซึ่งมีการคัดเลือกแบบเจาะจง  ซึ่งการลงฝึกภาคสนามเพ่ือต้องการให้พระวิทยากรต้นแบบเกิด
การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง ประกอบด้วย  

๑) ถอดบทเรียนจากพระวิทยากรต้นแบบสันติภาพ 
๒) ฝึกการเป็นผู้ช่วยพระวิทยากรต้นแบบสันติภาพ 
๓) ฝึกการท างานร่วมกันกับเครือข่ายพระวิทยากรต้นแบบสันติภาพอย่างกัลยาณมิตร 
๔) ฝึกทดลองการเป็นพระวิทยากรต้นแบบกับกลุ่มเป้าหมายจริง  
๕) เป็นการประเมินผลการเป็นพระวิทยากรต้นแบบสันติภาพ 
โดยใช้วิธีการคัดเลือกพระวิทยากรต้นแบบแบบเจาะจง จ านวน ๒๐ รูป เพ่ือการพัฒนา

พระวิทยากรต้นแบบภาคสนามและฝึกประสบการณ์ มีการประเมินผลผ่านการสังเกตการณ์ในการ
กระหายการเรียนรู้และมีความมุ่งมั่นในการเรียนรู้ รวมถึงจรณะในการวางตนเพ่ือความเหมาะสมใน
การเป็นต้นแบบ โดยแบ่งการฝึกภาคสนามออกเป็น ๕ รุ่น  ประกอบด้วย ดังนี้ 

 

รุ่นที่ ๑ ของการฝึกภาคสนามประสบการณ์ ในรูปแบบการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี 
ระหว่างวันที่ ๔-๖ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑  ฝึกภาคสนาม ณ ภูธาราฟ้า รีสอร์ท  อ าเภอวังน้ า
เขียว  จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีผู้บริหาร บุคลากร แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ ของโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว เขา้รับการฝึกอบรมตามรูปแบบการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี จ านวน ๙๐ 
คน  ในหลักสูตรมาตรฐาน ระยะเวลา ๑ คืน ๒ วัน หลักสูตร “ชีวิตเบิกบาน การท างานเป็นสุข” 
จ านวน  ๑๘  ชั่วโมง เป็นหลักสูตรมาตรฐานของการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี โดยมีพระอาจารย์
ปราโมทย์ วาทโกวิโท และคณะเป็นวิทยากรกระบวนการธรรมะโอดี (Dhamma OD Happy Life) มี
พระวิทยากรต้นแบบเข้ารับการฝึกภาคสนามจ านวน ๒ รูป ประกอบด้วย ดังนี้  

๑) พระปราโมทย์ วาทโกวิโท  พระวิทยากรกระบวนการธรรมะโอดี 
๒) พระสมุห์สมบัตร  เทวธมฺโม  พระวิทยากรต้นแบบสันติภาพ 
๓) พระธเนศ ฐานิโย  พระวิทยากรต้นแบบสันติภาพ 



 

๖๗๙ 

 

๔) คุณกฤษณาวุฒิ พันธพัฒน์  ผู้ช่วยพระวิทยากรกระบวนการธรรมะโอดี 
เสร็จจากการฝึกภาคสนามซึ่งเป็นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง ผู้วิจัยในฐานะพระ

วิทยากรกระบวนการธรรมะโอดี ร่วมถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพระวิทยากรต้นแบบ
สันติภาพที่ฝึกภาคสนาม ตามรูปแบบ K-U-M-S-A-N MODEL ประกอบด้วย ความรู้  ความเข้าใจ สติ
สันติภายใน ทักษะกระบวนการ  ทัศนคติ  และการสร้างเครือข่าย ภายใต้ ๕ ด้าน คือ ๑) พระ
วิทยากรกระบวนการ ๒) กระบวนการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี  ๓) การพัฒนาองค์กร ๔) เครื่องมือ
พุทธสันติวิธี  ๕) การสร้างสันติภายใน   จากการสรุปผลการประเมินความพึงพอใจโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรเพ่ือเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขแบบยั่งยืน รุ่นที่ ๑
ระหว่างวันที่ ๕ – ๖ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑  ณ ภูธาราฟ้า รีสอร์ท วังน้ าเขียว จังหวัด
นครราชสีมา  จึงสรุปผลการประเมินความพึงพอใจโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตบุคลากรเพ่ือเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขแบบยั่งยืนรุ่นที่ ๑  ระหว่างวันที่ ๕-๖ พฤศจิกายน 
๒๕๖๑  ณ ภูธาราฟ้า รีสอร์ท วังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา 

ตารางที ่ ๕.๕๑  ระดับสรุปผลการประเมินความพึงพอใจโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
คุณภาพชีวิตบุคลากรเพ่ือเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขแบบยั่งยืนรุ่นที่ ๑ 

 

 

หัวข้อประเมิน 
ความคิดเห็น แปรผลความพึงพอใจ 

ดี
มาก 

ดี 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 

(n=๗๓ คน) 
ร้อยละ 

แปร
ผล 

๑. ความรู้เกี่ยวกับ
เนื้อหาสาระของ
หลักสูตร 

        

   ก. ก่อนการอบรม ๑๑ ๓๑ ๒๖ ๓ ๒ ๓.๖๓ ๗๒.๖๐ ปาน
กลาง 

   ข. หลังการอบรม ๕๔ ๑๙ ๐ ๐ ๐ ๔.๗๔ ๙๔.๘๐ ดี 
๒. เนื้อหาสาระของ
หลักสูตร 

        

   ก. เนื้อหาสาระของ
หลักสูตร 

๕๑ ๒๒ ๐ ๐ ๐ ๔.๗๐ 
๙๔.๐๐ 

ดี 

   ข. วิธีการถ่ายทอด
หรือการอบรม 

๕๗ ๑๖ ๐ ๐ ๐ ๔.๗๘ ๙๕.๖๐ ดี 

   ค. ประโยชน์จาก ๕๗ ๑๖ ๐ ๐ ๐ ๔.๗๘ ๙๕.๖๐ ดี 



 

๖๘๐ 

 

 

หัวข้อประเมิน 
ความคิดเห็น แปรผลความพึงพอใจ 

ดี
มาก 

ดี 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 

(n=๗๓ คน) 
ร้อยละ 

แปร
ผล 

เนื้อหาการอบรม 
   ง. สามารถน าความรู้
ไปใช้ได้เพียงใด 

๕๑ ๒๒ ๐ ๐ ๐ ๔.๗๐ ๙๔.๐๐ ดี 

๓. วิทยากร         
   ก. ความรู้ความ
ช านาญในเนื้อหา
หลักสูตร 

๖๒ ๑๑ ๐ ๐ ๐ ๔.๘๕ ๙๗.๐๐ ดี 

   ข. การถ่ายทอดที่
ช่วยให้เรียนรู้ได้ดีข้ึน 

๖๒ ๑๑ ๐ ๐ ๐ ๔.๘๕ 
๙๗.๐๐ ดี 

   ค. ความชัดเจนตรง
ประเด็นในการ 
ตอบค าถาม 

๖๐ ๑๓ ๐ ๐ ๐ ๔.๘๒ ๙๖.๔๐ ดี 

๔. อ่ืน ๆ         
   ก. บรรยากาศในการ
อบรมครั้งนี้ 

๔๔ ๒๖ ๓ ๐ ๐ ๔.๕๖ ๙๑.๒๐ ดี 

   ข. อาหารกลางวัน 
อาหารเย็น  
อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 

๔๔ ๒๑ ๗ ๑ ๐ ๔.๔๘ ๘๙.๖๐ ดี 

   ค. สถานที่จัดอบรม
เหมาะสม 

๔๕ ๒๐ ๘ ๐ ๐ ๔.๕๑ ๙๐.๒๐ ดี 

   ง. ระยะเวลาในการ
จัดอบรมเหมาะสม 

๓๔ ๒๐ ๑๔ ๕ ๐ ๔.๑๔ ๘๒.๘๐ ดี 

   จ. การอ านวยความ
สะดวกแก่ผู้เข้าอบรม 

๓๘ ๒๙ ๕ ๑ ๐ ๔.๔๒ ๘๘.๔๐ ดี 

๕. โดยภาพรวมทั้งหมด
ท่านมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับใด 

๕๒ ๑๙ ๒ ๐ ๐ ๔.๖๘ ๙๓.๖๐ ดี 



 

๖๘๑ 

 

 

หัวข้อประเมิน 
ความคิดเห็น แปรผลความพึงพอใจ 

ดี
มาก 

ดี 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 

(n=๗๓ คน) 
ร้อยละ 

แปร
ผล 

                                     สรุปความพึงพอใจในภาพรวม ๔.๕๘ ๙๑.๖๐ ดี 

หมายเหตุ : การแปรผลค่า x คะแนนระหว่าง  ๓.๖๘ – ๕.๐๐   หมายถึง    ระดับดี 
คะแนนระหว่าง ๒.๓๕ – ๓.๖๗ หมายถึง    ระดับปานกลาง 
คะแนนระหว่าง  ๑.๐๐ – ๒.๓๔  หมายถึง    ระดับไม่ดี 

 

รุ่นที่ ๒ ของการฝึกภาคสนามประสบการณ์ ในรูปแบบการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี 
ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑  ฝึกภาคสนาม ณ ภูธาราฟ้า รีสอร์ท  อ าเภอวัง
น้ าเขียว  จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีผู้บริหาร บุคลากร แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ ของโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว เข้ารับการฝึกอบรมตามรูปแบบการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี จ านวน ๙๐ 
คน  ในหลักสูตรมาตรฐาน ระยะเวลา  ๑ คืน ๒ วัน หลักสูตร “ชีวิตเบิกบาน การท างานเป็นสุข” 
จ านวน  ๑๘ ชั่วโมง เป็นหลักสูตรมาตรฐานของการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี โดยมีพระอาจารย์
ปราโมทย์ วาทโกวิโท และคณะเป็นวิทยากรกระบวนการธรรมะโอดี (Dhamma OD Happy Life) มี
พระวิทยากรต้นแบบเข้ารับการฝึกภาคสนามจ านวน ๔ รูป ประกอบด้วย ดังนี้ 

๑) พระปราโมทย์ วาทโกวิโท  พระวิทยากรกระบวนการธรรมะโอดี 
๒) พระณัฐพงษ์ รวิว โส พระวิทยากรต้นแบบสันติภาพ 
๓) พระมหาอรัญ กนฺตจารี พระวิทยากรต้นแบบสันติภาพ 
๔) พระสมพงษ์ ชินว โส พระวิทยากรต้นแบบสันติภาพ 
๕) พระกอบชัย เขมานันโท  พระวิทยากรต้นแบบสันติภาพ 
๖) คุณกฤษณาวุฒิ พันธพัฒน์  ผู้ช่วยพระวิทยากรกระบวนการธรรมะโอดี 

เสร็จจากการฝึกภาคสนามซึ่งเป็นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง ผู้วิจัยในฐานะพระ
วิทยากรกระบวนการธรรมะโอดี ร่วมถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพระวิทยากรต้นแบบ
สันติภาพที่ฝึกภาคสนาม ตามรูปแบบK-U-M-S-A-N MODEL ประกอบด้วย ความรู้  ความเข้าใจ สติ
สันติภายใน ทักษะกระบวนการ  ทัศนคติ และการสร้างเครือข่าย ภายใต้ ๕ ด้าน คือ ๑) พระวิทยากร
กระบวนการ ๒) กระบวนการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี  ๓) การพัฒนาองค์กร ๔) เครื่องมือพุทธสันติ
วิธี ๕) การสร้างสันติภายใน จากการสรุปผลการประเมินความพึงพอใจโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรเพ่ือเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขแบบยั่งยืนรุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ 
๑๒-๑๓ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑  ณ ภูธาราฟ้า รีสอร์ท วังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา  
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรเพ่ือ



 

๖๘๒ 

 

เสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขแบบยั่งยืน  รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ภู
ธาราฟ้า รีสอร์ท อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา 

 
 

ตารางที ่ ๕.๕๒  ระดับสรุปผลการประเมินความพึงพอใจโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
คุณภาพชีวิตบุคลากรเพ่ือเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขแบบยั่งยืนรุ่นที่ ๒ 

 

 

หัวข้อประเมิน 
ความคิดเห็น แปรผลความพึงพอใจ 

ดี
มาก 

ดี 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 

(n=๗๐ คน) 
ร้อยละ 

แปร
ผล 

๑. ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหา
สาระของหลักสูตร 

        

   ก. ก่อนการอบรม ๗ ๒๗ ๒๙ ๕ ๒ ๓.๔๖ ๖๙.๒๐ ปาน
กลาง 

   ข. หลังการอบรม ๔๓ ๒๖ ๐ ๑ ๐ ๔.๕๙ ๙๑.๘๐ ดี 
๒. เนื้อหาสาระของ
หลักสูตร 

        

   ก. เนื้อหาสาระของ
หลักสูตร 

๓๒ ๓๔ ๔ ๐ ๐ ๔.๔๐ 
๘๘.๐๐ 

ดี 

   ข. วิธีการถ่ายทอดหรือ
การอบรม 

๔๑ ๒๗ ๒ ๐ ๐ ๔.๕๖ ๙๑.๒๐ ดี 

   ค. ประโยชน์จาก
เนื้อหาการอบรม 

๔๖ ๒๒ ๒ ๐ ๐ ๔.๖๓ ๙๒.๖๐ ดี 

   ง. สามารถน าความรู้ไป
ใช้ได้เพียงใด 

๔๑ ๒๗ ๒ ๐ ๐ ๔.๕๖ ๙๑.๒๐ ดี 

๓. วิทยากร         
   ก. ความรู้ความช านาญ
ในเนื้อหาหลักสูตร 

๔๕ ๒๕ ๐ ๐ ๐ ๔.๖๔ ๙๒.๘๐ ดี 

   ข. การถ่ายทอดที่ช่วย
ให้เรียนรู้ได้ดีข้ึน 

๔๒ ๒๗ ๑ ๐ ๐ ๔.๕๙ 
๙๑.๘๐ ดี 

   ค.ความชัดเจนตรง
ประเด็นในการตอบ

๓๙ ๒๗ ๔ ๐ ๐ ๔.๕๐ ๙๐.๐๐ ดี 



 

๖๘๓ 

 

 

หัวข้อประเมิน 
ความคิดเห็น แปรผลความพึงพอใจ 

ดี
มาก 

ดี 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 

(n=๗๐ คน) 
ร้อยละ 

แปร
ผล 

ค าถาม 
๔. อ่ืน ๆ         
   ก.บรรยากาศในการ
อบรมครั้งนี้ 

๒๗ ๓๗ ๖ ๐ ๐ ๔.๓๐ ๘๖.๐๐ ดี 

   ข. อาหารกลางวัน 
อาหารเย็น  
อาหารว่างและเครื่องดื่ม 

๒๐ ๒๙ ๒๐ ๑ ๐ ๓.๙๗ ๗๙.๔๐ ดี 

   ค. สถานที่จัดอบรม
เหมาะสม 

๒๘ ๓๔ ๗ ๐ ๑ ๔.๒๖ ๘๕.๒๐ ดี 

   ง. ระยะเวลาในการจัด
อบรมเหมาะสม 

๒๓ ๒๙ ๑๑ ๕ ๒ ๓.๙๔ ๗๘.๘๐ ดี 

   จ. การอ านวยความ
สะดวกแก่ผู้เข้าอบรม 

๒๓ ๔๓ ๔ ๐ ๐ ๔.๒๗ ๘๕.๔๐ ดี 

๕. โดยภาพรวมทั้งหมด
ท่านมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับใด 

๒๙ ๓๗ ๓ ๑ ๐ ๔.๓๔ ๘๖.๘๐ ดี 

                                     สรุปความพึงพอใจในภาพรวม ๔.๓๓ ๘๖.๖๐ ดี 

หมายเหตุ : การแปรผลค่า x คะแนนระหว่าง  ๓.๖๘ – ๕.๐๐   หมายถึง    ระดับดี 
คะแนนระหว่าง ๒.๓๕ – ๓.๖๗ หมายถึง    ระดับปานกลาง 
คะแนนระหว่าง  ๑.๐๐ – ๒.๓๔  หมายถึง    ระดับไม่ดี 

 

รุ่นที่ ๓ ของการฝึกภาคสนามประสบการณ์ ในรูปแบบการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี
ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑  ฝึกภาคสนาม ณ ภูธาราฟ้า รีสอร์ท  อ าเภอวัง
น้ าเขียว  จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีผู้บริหาร บุคลากร แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ ของโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว เข้ารับการฝึกอบรมตามรูปแบบการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี จ านวน ๙๐ 
คน  ในหลักสูตรมาตรฐาน ระยะเวลา  ๑ คืน ๒ วัน หลักสูตร “ชีวิตเบิกบาน การท างานเป็นสุข” 
จ านวน  ๑๘ ชั่วโมง เป็นหลักสูตรมาตรฐานของการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี โดยมีพระอาจารย์



 

๖๘๔ 

 

ปราโมทย์ วาทโกวิโท และคณะเป็นวิทยากรกระบวนการธรรมะโอดี (Dhamma OD Happy Life) มี
พระวิทยากรต้นแบบเข้ารับการฝึกภาคสนามจ านวน ๕ รูป ประกอบด้วย ดังนี้ 

๑) พระปราโมทย์ วาทโกวิโท  พระวิทยากรกระบวนการธรรมะโอดี 
๒) พระวรรธคม กตธมฺโม พระวิทยากรต้นแบบสันติภาพ 
๓) พระปราโมทย์ เตชกุโล พระวิทยากรต้นแบบสันติภาพ 
๔) พระธนภัทร  อริยธโน  พระวิทยากรต้นแบบสันติภาพ 
๕) พระมหาประยุทธ์ ปยุตฺโต  พระวิทยากรต้นแบบสันติภาพ 
๖) พระมหาดวงเด่น ฐิตญาโญ ดร. พระวิทยากรต้นแบบสันติภาพ 
๗) คุณกฤษณาวุฒิ พันธพัฒน์  ผู้ช่วยพระวิทยากรกระบวนการธรรมะโอดี 
เสร็จจากการฝึกภาคสนามซึ่งเป็นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง ผู้วิจัยในฐานะพระ

วิทยากรกระบวนการธรรมะโอดี ร่วมถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพระวิทยากรต้นแบบ
สันติภาพที่ฝึกภาคสนาม ตามรูปแบบ K-U-M-S-A-N MODEL ประกอบด้วย ความรู้  ความเข้าใจ สติ
สันติภายใน ทักษะกระบวนการ  ทัศนคติ  และการสร้างเครือข่าย ภายใต้ ๕ ด้าน คือ ๑) พระ
วิทยากรกระบวนการ ๒) กระบวนการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี  ๓) การพัฒนาองค์กร ๔) เครื่องมือ
พุทธสันติวิธี  ๕) การสร้างสันติภายใน   จึงสรุปผลการประเมินความพึงพอใจโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรเพ่ือเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขแบบยั่งยืน   รุ่นที่ ๓ 
ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  ณ ภูธาราฟ้า รีสอร์ท อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัด
นครราชสีมา 

 

ตารางที ่ ๕.๕๓  ระดับสรุปผลการประเมินความพึงพอใจโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
คุณภาพชีวิตบุคลากรเพ่ือเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขแบบยั่งยืนรุ่นที่ ๓ 

 

หัวข้อประเมิน 
ความคิดเห็น แปรผลความพึงพอใจ 

ดี
มาก 

ดี 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 

(n=๖๓ คน) 
ร้อย
ละ 

แปร
ผล 

๑. ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหา
สาระของหลักสูตร 

        

   ก. ก่อนการอบรม ๒๐ ๑๘ ๒๑ ๓ ๑ ๓.๘๔ ๗๖.๘
๐ 

ปาน
กลา
ง 

   ข. หลังการอบรม ๔๗ ๑๕ ๑ ๐ ๐ ๔.๗๓ ๙๔.๖
๐ 

ดี 

๒. เนื้อหาสาระของหลักสูตร         



 

๖๘๕ 

 

         

   ก. เนื้อหาสาระของ
หลักสูตร 

๓๘ ๒๕ ๐ ๐ ๐ ๔.๖๐ ๙๒.๐
๐ 

ดี 

   ข. วิธีการถ่ายทอดหรือการ
อบรม 

๔๖ ๑๖ ๑ ๐ ๐ ๔.๗๑ ๙๔.๒
๐ 

ดี 

   ค. ประโยชน์จากเนื้อหา
การอบรม 

๔๘ ๑๕ ๐ ๐ ๐ ๔.๗๖ ๙๕.๒
๐ 

ดี 

   ง. สามารถน าความรู้ไป
ใช้ได้เพียงใด 

๓๘ ๒๓ ๒ ๐ ๐ ๔.๕๗ ๙๑.๔
๐ 

ดี 

๓. วิทยากร         
   ก. ความรู้ความช านาญใน
เนื้อหาหลักสูตร 

๕๑ ๑๒ ๐ ๐ ๐ ๔.๘๑ 
๙๖.๒

๐ 
ดี 

   ข. การถ่ายทอดที่ช่วยให้
เรียนรู้ได้ดีข้ึน 

๕๒ ๑๐ ๑ ๐ ๐ ๔.๘๑ 
๙๖.๒

๐ 
ดี 

   ค. ความชัดเจนตรง
ประเด็นในการ 
ตอบค าถาม 

๔๘ ๑๔ ๑ ๐ ๐ ๔.๗๕ 
๙๕.๐

๐ 
ดี 

๔. อ่ืน ๆ         
   ก. บรรยากาศในการอบรม
ครั้งนี้ 

๒๙ ๓๓ ๑ ๐ ๐ ๔.๔๔ ๘๘.๘
๐ 

ดี 

   ข. อาหารกลางวัน อาหาร
เย็น  
อาหารว่างและเครื่องดื่ม 

๒๕ ๒๙ ๙ ๐ ๐ ๔.๒๕ 
๘๕.๐

๐ 
ดี 

   ค. สถานที่จัดอบรม
เหมาะสม 

๓๐ ๒๖ ๗ ๐ ๐ ๔.๓๗ 
๘๗.๔

๐ 
ดี 

   ง. ระยะเวลาในการจัด
อบรมเหมาะสม 

๒๐ ๓๕ ๗ ๑ ๐ ๔.๑๗ 
๘๓.๔

๐ 
ดี 

   จ. การอ านวยความสะดวก
แก่ผู้เข้าอบรม 

๒๔ ๓๕ ๓ ๑ ๐ ๔.๓๐ 
๘๖.๐

๐ 
ดี 

๕. โดยภาพรวมทั้งหมดท่านมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับใด 

๓๓ ๒๙ ๑ ๐ ๐ ๔.๕๑ 
๙๐.๒

๐ 
ดี 



 

๖๘๖ 

 

                                                             สรุปความพึงพอใจใน
ภาพรวม 

๔.๕๑ 
๙๐.๒

๐ 
ดี 

 

หมายเหตุ : การแปรผลค่า x 
คะแนนระหว่าง  ๓.๖๘ – ๕.๐๐   หมายถึง    ระดับดี 
คะแนนระหว่าง ๒.๓๕ – ๓.๖๗ หมายถึง    ระดับปานกลาง 
คะแนนระหว่าง  ๑.๐๐ – ๒.๓๔  หมายถึง    ระดับไม่ดี 
 

รุ่นที่ ๔ ของการฝึกภาคสนามประสบการณ์ ในรูปแบบการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี 
ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑  ฝึกภาคสนาม ณ ภูธาราฟ้า รีสอร์ท  อ าเภอวัง
น้ าเขียว  จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีผู้บริหาร บุคลากร แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ ของโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว เข้ารับการฝึกอบรมตามรูปแบบการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี จ านวน ๙๐ 
คน  ในหลักสูตรมาตรฐาน ระยะเวลา  ๑ คืน ๒ วัน หลักสูตร “ชีวิตเบิกบาน การท างานเป็นสุข” 
จ านวน  ๑๘ ชั่วโมง เป็นหลักสูตรมาตรฐานของการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี โดยมีพระอาจารย์
ปราโมทย์ วาทโกวิโท และคณะเป็นวิทยากรกระบวนการธรรมะโอดี (Dhamma OD Happy Life) มี
พระวิทยากรต้นแบบเข้ารับการฝึกภาคสนามจ านวน ๕ รูป ประกอบด้วย ดังนี้ 

๑) พระปราโมทย์ วาทโกวิโท  พระวิทยากรกระบวนการธรรมะโอดี 
๒) พระอธิภัทร อธิจิตฺโต พระวิทยากรต้นแบบสันติภาพ 
๓) พระปรพัิฒน์ ฐานธมฺโม พระวิทยากรต้นแบบสันติภาพ 
๔) พระภัทรชัย โชติโก พระวิทยากรต้นแบบสันติภาพ 
๕) พระสิริโชติ สิริปญโญ พระวิทยากรต้นแบบสันติภาพ 
๖) พระมหาไพโรจน์ กนโก พระวิทยากรต้นแบบสันติภาพ 
๗) คุณกฤษณาวุฒิ พันธพัฒน์  ผู้ช่วยพระวิทยากรกระบวนการธรรมะโอดี 
เสร็จจากการฝึกภาคสนามซึ่งเป็นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง ผู้วิจัยในฐานะพระ

วิทยากรกระบวนการธรรมะโอดี ร่วมถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพระวิทยากรต้นแบบ
สันติภาพที่ฝึกภาคสนาม ตามรูปแบบ K-U-M-S-A-N MODEL ประกอบด้วย ความรู้  ความเข้าใจ สติ
สันติภายใน ทักษะกระบวนการ  ทัศนคติ  และการสร้างเครือข่าย ภายใต้ ๕ ด้าน คือ ๑) พระ
วิทยากรกระบวนการ ๒) กระบวนการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี  ๓) การพัฒนาองค์กร ๔) เครื่องมือ
พุทธสันติวิธี  ๕) การสร้างสันติภายใน   จึงสรุปผลการประเมินความพึงพอใจโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรเพ่ือเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขแบบยั่งยืน  รุ่นที่ ๔ 
ระหว่างวันที่  ๒๑-๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ภูธาราฟ้า รีสอร์ท อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัด
นครราชสีมา 



 

๖๘๗ 

 

ตารางที ่ ๕.๕๔  ระดับสรุปผลการประเมินความพึงพอใจโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
คุณภาพชีวิตบุคลากรเพ่ือเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขแบบยั่งยืนรุ่นที่ ๔ 

 

 

หัวข้อประเมิน 
ความคิดเห็น แปรผลความพึงพอใจ 

ดี
มาก 

ดี 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 

(n=๖๙ คน) 
ร้อยละ แปรผล 

๑. ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาสาระ
ของหลักสูตร 

        

   ก. ก่อนการอบรม ๒๒ ๒๓ ๒๑ ๓ ๐ ๓.๙๓ ๗๘.๖๐ ปาน
กลาง 

   ข. หลังการอบรม ๕๒ ๑๖ ๑ ๐ ๐ ๔.๗๔ ๙๔.๘๐ ดี 
๒. เนื้อหาสาระของหลักสูตร         
   ก. เนื้อหาสาระของหลักสูตร ๔๖ ๑๘ ๕ ๐ ๐ ๔.๕๙ ๙๑.๘๐ ดี 
   ข. วิธีการถ่ายทอดหรือการ
อบรม 

๔๗ ๑๙ ๒ ๑ ๐ ๔.๖๒ ๙๒.๔๐ ดี 

   ค. ประโยชน์จากเนื้อหาการ
อบรม 

๕๑ ๑๕ ๒ ๑ ๐ ๔.๖๘ ๙๓.๖๐ ดี 

   ง. สามารถน าความรู้ไปใช้ได้
เพียงใด 

๔๗ ๑๗ ๕ ๐ ๐ ๔.๖๑ ๙๒.๒๐ ดี 

๓. วิทยากร         
   ก. ความรู้ความช านาญใน
เนื้อหาหลักสูตร 

๕๐ ๑๙ ๐ ๐ ๐ 
๔.๗๒ ๙๔.๔๐ ดี 

   ข. การถ่ายทอดที่ช่วยให้เรียนรู้
ได้ดีขึ้น 

๕๒ ๑๖ ๑ ๐ ๐ ๔.๗๔ 
๙๔.๘๐ ดี 

   ค. ความชัดเจนตรงประเด็นใน
การ 
ตอบค าถาม 

๔๘ ๑๗ ๔ ๐ ๐ ๔.๖๔ ๙๒.๘๐ ดี 

๔. อ่ืน ๆ         
   ก. บรรยากาศในการอบรมครั้ง
นี้ 

๓๗ ๒๔ ๗ ๑ ๐ ๔.๔๑ ๘๘.๒๐ ดี 

   ข. อาหารกลางวัน อาหารเย็น  ๓๐ ๓๐ ๖ ๓ ๐ ๔.๒๖ ๘๕.๒๐ ดี 



 

๖๘๘ 

 

อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
   ค. สถานที่จัดอบรมเหมาะสม ๓๑ ๓๔ ๔ ๐ ๐ ๔.๓๙ ๘๗.๘๐ ดี 
   ง. ระยะเวลาในการจัดอบรม
เหมาะสม 

๓๐ ๒๔ ๑๓ ๒ ๐ ๔.๑๙ ๘๓.๘๐ ดี 

   จ. การอ านวยความสะดวกแก่ผู้
เข้าอบรม 

๓๓ ๓๑ ๕ ๐ ๐ ๔.๔๑ ๘๘.๒๐ ดี 

๕. โดยภาพรวมทั้งหมดท่านมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับใด 

๔๕ ๒๑ ๓ ๐ ๐ ๔.๖๑ ๙๒.๒๐ ดี 

                                                             สรุปความพึงพอใจใน
ภาพรวม 

๔.๕๐ ๙๐.๐๐ ดี 

 

หมายเหตุ : การแปรผลค่า x 
คะแนนระหว่าง  ๓.๖๘ – ๕.๐๐   หมายถึง    ระดับดี 
คะแนนระหว่าง ๒.๓๕ – ๓.๖๗ หมายถึง    ระดับปานกลาง 
คะแนนระหว่าง  ๑.๐๐ – ๒.๓๔  หมายถึง    ระดับไม่ดี 
 

รุ่นที่ ๕ ของการฝึกภาคสนามประสบการณ์ ในรูปแบบการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี 
ระหว่างวันที่ ๒-๔ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑  ฝึกภาคสนาม ณ เพลาเพลิน บูติก รีสอร์ท แอนแรน
เจอร์  อ าเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  โดยมีผู้บริหาร บุคลากร แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ ของ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว เข้ารับการฝึกอบรมตามรูปแบบการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี 
จ านวน ๑๐๐ คน  ในหลักสูตรมาตรฐาน ระยะเวลา  ๑ คืน ๒ วัน หลักสูตร “ชีวิตเบิกบาน การ
ท างานเป็นสุข” จ านวน  ๑๘ ชั่วโมง เป็นหลักสูตรมาตรฐานของการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี โดยมี
พระอาจารย์ปราโมทย์ วาทโกวิโท และคณะเป็นวิทยากรกระบวนการธรรมะโอดี (Dhamma OD 
Happy Life) มีพระวิทยากรต้นแบบเข้ารับการฝึกภาคสนามจ านวน ๕ รูป ประกอบด้วย ดังนี้ 

๑) พระปราโมทย์ วาทโกวิโท  พระวิทยากรกระบวนการธรรมะโอดี 
๒) พระมหาปรีชา อคฺคจาโร พระวิทยากรต้นแบบสันติภาพ   
๓) พระธงชัย สุนฺทราจาโร พระวิทยากรต้นแบบสันติภาพ 
๔) พระอนุรักษ์ อนุรกฺขิโต พระวิทยากรต้นแบบสันติภาพ 
๕) พระสมชาย ชวนปญฺโญ พระวิทยากรต้นแบบสันติภาพ 
๖) พระมหาประกาศิต สิริเมโธ ดร. พระวิทยากรต้นแบบสันติภาพ 
๗) คุณกฤษณาวุฒิ พันธพัฒน์  ผู้ช่วยพระวิทยากรกระบวนการธรรมะโอดี 



 

๖๘๙ 

 

เสร็จจากการฝึกภาคสนามซึ่งเป็นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง ผู้วิจัยในฐานะพระ
วิทยากรกระบวนการธรรมะโอดี ร่วมถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพระวิทยากรต้นแบบ
สันติภาพที่ฝึกภาคสนาม ตามรูปแบบ K-U-M-S-A-N MODEL ประกอบด้วย ความรู้  ความเข้าใจ สติ
สันติภายใน ทักษะกระบวนการ  ทัศนคติ  และการสร้างเครือข่าย ภายใต้ ๕ ด้าน คือ ๑) พระ
วิทยากรกระบวนการ ๒) กระบวนการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี  ๓) การพัฒนาองค์กร ๔) เครื่องมือ
พุทธสันติวิธี  ๕) การสร้างสันติภายใน  จึงสรุปผลการประเมินความพึงพอใจโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรเพ่ือเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขแบบยั่งยืน   รุ่นที่ ๕ 
ระหว่างวันที่ ๒-๔  ธันวาคม ๒๕๖๑  ณ เพลาเพลิน  บูติก  รีสอร์ท  แอนด์  แอดแรนเจอร์ จังหวัด
บุรีรัมย์ 

 

ตารางที ่ ๕.๕๕  ระดับสรุปผลการประเมินความพึงพอใจโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
คุณภาพชีวิตบุคลากรเพ่ือเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขแบบยั่งยืนรุ่นที่ ๔ 

 

หัวข้อประเมิน 
ความคิดเห็น แปรผลความพึงพอใจ 

ดี
มาก 

ดี 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 

(n=๘๓ คน) 
ร้อยละ 

แปร
ผล 

๑. ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาสาระ
ของหลักสูตร 

        

   ก. ก่อนการอบรม ๑๖ ๒๙ ๒๘ ๑๐ ๐ ๓.๖๑ ๗๒.๒๐ ปาน
กลาง 

   ข. หลังการอบรม ๕๑ ๓๐ ๒ ๐ ๐ ๔.๕๙ ๙๑.๘๐ ดี 
๒. เนื้อหาสาระของหลักสูตร         
   ก. เนื้อหาสาระของหลักสูตร ๕๐ ๓๐ ๒ ๑ ๐ ๔.๕๕ ๙๑.๐๐ ดี 
   ข. วิธีการถ่ายทอดหรือการ
อบรม 

๕๗ ๒๕ ๑ ๐ ๐ ๔.๖๗ ๙๓.๔๐ ดี 

   ค. ประโยชน์จากเนื้อหาการ
อบรม 

๖๐ ๒๐ ๓ ๐ ๐ ๔.๖๙ ๙๓.๘๐ ดี 

   ง. สามารถน าความรู้ไปใช้ได้
เพียงใด 

๕๕ ๒๔ ๔ ๐ ๐ ๔.๖๑ ๙๒.๒๐ ดี 

๓. วิทยากร         
   ก. ความรู้ความช านาญใน
เนื้อหาหลักสูตร 

๕๙ ๒๑ ๓ ๐ ๐ 
๔.๖๗ ๙๓.๔๐ ดี 
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   ข. การถ่ายทอดที่ช่วยให้เรียนรู้
ได้ดีขึ้น 

๕๘ ๒๒ ๓ ๐ ๐ ๔.๖๖ 
๙๓.๒๐ ดี 

   ค. ความชัดเจนตรงประเด็นใน
การ 
ตอบค าถาม 

๕๕ ๒๕ ๓ ๐ ๐ ๔.๖๓ ๙๒.๖๐ ดี 

๔. อ่ืน ๆ         
   ก.บรรยากาศในการอบรมครั้งนี้ ๓๙ ๓๙ ๕ ๐ ๐ ๔.๔๑ ๘๘.๒๐ ดี 
   ข. อาหารกลางวัน อาหารเย็น  
อาหารว่างและเครื่องดื่ม 

๓๙ ๓๔ ๑๐ ๐ ๐ ๔.๓๕ ๘๗.๐๐ ดี 

   ค. สถานที่จัดอบรมเหมาะสม ๓๗ ๔๑ ๕ ๐ ๐ ๔.๓๙ ๘๗.๘๐ ดี 
   ง. ระยะเวลาในการจัดอบรม
เหมาะสม 

๓๑ ๒๘ ๑๖ ๘ ๐ ๓.๙๙ ๗๙.๘๐ ดี 

   จ. การอ านวยความสะดวกแก่ผู้
เข้าอบรม 

๔๐ ๓๕ ๘ ๐ ๐ ๔.๓๙ ๘๗.๘๐ ดี 

๕. โดยภาพรวมทั้งหมดท่านมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับใด 

๕๒ ๒๗ ๔ ๐ ๐ ๔.๕๘ ๙๑.๖๐ ดี 

                                                             สรุปความพึงพอใจใน
ภาพรวม 

๔.๔๕ ๘๙.๐๐ ดี 

 

หมายเหตุ : การแปรผลค่า x 
คะแนนระหว่าง  ๓.๖๘ – ๕.๐๐   หมายถึง    ระดับดี 
คะแนนระหว่าง ๒.๓๕ – ๓.๖๗ หมายถึง    ระดับปานกลาง 
คะแนนระหว่าง  ๑.๐๐ – ๒.๓๔  หมายถึง    ระดับไม่ดี 
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๕.๕.๔ สรุปผลการทดลองการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพที่  ๕.๒๖ สรุปรูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพ (KUMSAN MODEL) 
 

สรุปว่า จากการน ารูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี ลงไป
ทดลองกับกลุ่มเป้าหมายจริง ท าให้ผู้วิจัยเกิดกระบวนการเรียนรู้การท างานอย่างเป็นระบบมีการสร้าง
เครือข่ายการท างาน เพราะมีกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นจากการรับสมัครพระสงฆ์เพ่ือเข้าสู่การพัฒนา 
ต้องมีการคัดเลือกเพ่ือได้กลุ่มตัวอย่างที่มีคุณภาพในเบื้องต้น  เพ่ือน ามาเป็นกลุ่มทดลองตามรูปแบบ
การพัฒนาวิทยากรต้นแบบตามK-U-M-S-A-M Model หมายถึง ความรู้ ความเข้าใจ  สติสันติภายใน 



 

๖๙๒ 

 

ทักษะ  ทัศนคติ และการสร้างเครือข่ายการท างาน  ผู้วิจัยจึงค้นพบว่าการพัฒนาพระวิทยากรต้นแบบ
จะให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดจะต้องพัฒนา  ๕ ด้าน ประกอบด้วย  ๑) ด้านพระวิทยากรต้นแบบ       
๒) ด้านการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี  ๓) ด้านการพัฒนาองค์กร  ๔) ด้านเครื่องมือพุทธสันติวิธี  ๕) 
ด้านสันติภายใน  ดังนี้  

๑) ด้านพระวิทยากรต้นแบบ พระวิทยากรต้นแบบต้องมีองค์ความรู้ ความเข้าใจ  
ทักษะ สติ-สันติ  ทัศนคติ การสร้างเครือข่าย เกี่ยวกับพระวิทยากรตามแนวทางพระพุทธศาสนาและ
พระวิทยากรตามแนวทางศาสตร์สมัยใหม่ มีการบูรณาการเข้าด้วยกันเป็นการปรับศาสตร์เข้าหา
พระพุทธศาสนา โดยมีอัตลักษณ์ของพระวิทยากรแนวพุทธศาสนาเป็นฐานและน าความเป็นวิทยากร
ตามแนวทางศาสตร์สมัยใหม่มาสนับสนุนหรือประยุกต์ให้เกิดความความน่าสนใจยิ่งขึ้น แต่ในบริบท
เน้นนี้ความเป็นพระวิทยากรต้นแบบในเชิงพระพุทธศาสนา พระวิทยากรต้นแบบจะต้องมีเครื่องมือ
หรือมีรูปแบบการฝึกอบรมที่มีความหลากหลาย ปรับใช้ให้เหมาะกับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมเป็นวัยท างานวัยผู้ ใหญ่  พระวิทยากรจึงยึดในหลักการ อุดมการณ์  วิธีการ                
มีคุณลักษณะมีคุณสมบัติพร้อมในการเป็นวิทยากรต้นแบบ  

พระวิทยากรต้นแบบจ าเป็นต้องมีความรู้  (Knowledge) ความรู้ในการเป็นวิทยากร
ต้นแบบกระบวนการ (Facilitator) มีความรู้ในการเป็นวิทยากรตามศาสตร์สมัยใหม่ มีความรู้ในการ
เป็นวิทยากรตามพระพุทธศาสนาเถรวาท มีความรู้ในการเป็นวิทยากรตามรูปแบบการฝึกอบรมธรรมะ
โอดี มีความรู้ในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาตามพระไตรปิฎก ถือว่าเป็นภาควิชาการเป็นปริยัติเป็น
ทฤษฏีในด้านของความรู้เบื้องต้นของการเป็นวิทยากรต้นแบบตามศาสตร์สมัยใหม่ประกอบด้วย  
“ความหมายของวิทยากร  ประเภทของวิทยากร  คุณค่าความส าคัญของวิทยากร  ต้นแบบส าหรับ
การเป็นวิทยากร  การฝึกอบรมส าหรับวิทยากร  กลวิธีการน าเสนอส าหรับวิทยากร  การพูดส าหรับ
วิทยากร  เทคนิคส าหรับวิทยากร  การใช้กิจกรรมส าหรับวิทยากร  การใช้สื่อฝึกอบรมส าหรับ
วิทยากร  บุคลิกภาพส าหรับวิทยากร  หลักสูตรส าหรับวิทยากร  การวัดผลประเมินผลส าหรับ
วิทยากร  จิตวิทยาการเรียนรู้ส าหรับวิทยากร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ส าหรับวิทยากร และ
Learning Facilitatorส าหรับวิทยากร” ถือว่าเป็นความรู้เบื้องต้นเป็นทฤษฏีของการจะพัฒนาเป็น
วิทยากรต้นแบบ ผู้ที่จะพัฒนาตนเป็นวิทยากรต้องศึกษาความรู้ด้านวิทยากรให้เกิดความแจ่มแจ้งจน
เกิดความเข้าใจเพราะเป็นบันไดข้ันแรกของการพัฒนา ถือว่าเป็นปริยัติในด้านของวิทยากรต้นแบบ ซึ่ง
มีผู้ที่มีประสบการณ์ได้ศึกษาค้นคว้าเขียนไว้เพื่อเป็นความรู้และแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องในการเป็น
วิทยากรต้นแบบ ในศาสตร์สมัยใหม่ความรู้ในการเป็นวิทยากรต้นแบบกระบวนการ (Facilitator) ซึ่งมี
ความสอดคล้องกับวิทยากรธรรมะโอดีควรจะมีความรู้อะไร จึงจะท า ให้การเป็นวิทยากรต้นแบบ
ประสบความส าเร็จผล 

ความรู้การเป็นวิทยากรตามแนวทางพระพุทธศาสนาเถรวาทประกอบด้วย “ความหมาย
และความส าคัญวิทยากรตามพระพุทธเจ้า การพัฒนาวิทยากรต้นแบบตามพระพุทธเจ้า หลักการ
พัฒนาวิทยากรต้นแบบตามพระพุทธเจ้า อุดมการณ์พัฒนาวิทยากรต้นแบบตามพระพุทธเจ้า วิธีการ
พัฒนาวิทยากรต้นแบบตามพระพุทธเจ้า การพัฒนามนุษย์ที่สมบูรณ์ตามพระพุทธเจ้า  การเผยแผ่
ธรรมของวิทยากรตามพระพุทธเจ้า และพระวิทยากรต้นแบบตามแนวทางพระพุทธเจ้า” ซึ่งเป็น
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ความรู้ในมิติของพระพุทธศาสนาว่าพระพุทธเจ้ามีการพัฒนาพระวิทยากรหรือพระธรรมทูตอย่างไร 
พระธรรมทูตที่ออกไปท างานเผยแผ่พระพุทธศาสนาควรมีคุณสมบัติอย่างไร พระพุทธเจ้าให้หลักการ 
อุดมการณ์ วิธีการอย่างไรในการท างานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ถือว่าเป็นความรู้เป็นทฤษฏีของ
พระพุทธเจ้าในการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ สิ่งส าคัญมากมีความรู้ในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
ตามพระไตรปิฎกอย่างถูกต้อง 

๒) ด้านกระบวนการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี  พระวิทยากรต้นแบบต้องมีองค์ความรู้ 
ความเข้าใจ  ทักษะ  สติ-สันติ ทัศนคติ การสร้างเครือข่าย เกี่ยวกับรูปแบบการฝึกอบรมแบบธรรมะ
โอดี กิจกรรมการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี หลักสูตรการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี การออกกิจกรรม
เพ่ือตอบโจทย์ขององค์กร  วิทยากรต้นแบบจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในรูปแบบการฝึกอบรมธรรมะ
โอดี โดยธรรมะโอดีเป็นศัพท์ที่บัญญัติขึ้นมาใหม่ระหว่างศาสตร์สมัยใหม่และพระพุทธศาสนาบูรณา
การเข้าด้วย เพื่อท าให้ธรรมะมีชีวิตเหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย  จึงต้องฝึกทักษะการเป็นวิทยากรต้นแบบ
ธรรมะโอดี เพ่ือสร้างเครือข่าย (Network)  การท างานร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นทีมและนักประสานงานมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออกแบบกิจกรรมการฝึกอบรมใหม่ๆ มีการพัฒนาสมรรถนะการเป็นวิทยากร
ต้นแบบร่วมกันอย่างต่อเนื่อง  มีการท ากิจกรรมร่วมกันกับต่างศาสนา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน มีการ
ร่วมกันท ากิจกรรมเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็นจิตอาสา  โดยเป้าหมายของการท างานด้านเผยแผ่
เป็นวิทยากรต้นแบบธรรมะโอดีต้องการสร้างเครือของการเป็นวิทยากรต้นแบบ สามารถท างานเป็น
ทีม เพราะทีมไม่สามารถเกิดขึ้นจากค าสั่ง แต่ทีมเกิดขึ้นจากใจของทุกท่าน วิทยากรจึงอาศัยเครือข่าย
การท างานร่วมกันผ่านหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาคือ อปริหานิยธรรม ธรรมที่ท าให้เกิดความ
สามัคคีในหมู่คณะหรือองค์กรเครือข่าย ยุคปัจจุบันไม่สามารถท างานคนเดียวได้ ต้องอาศัยเครือข่าย
เพ่ือขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและอาศัยเทคโนโลยีมาช่วยกันสร้ างเครือข่าย เช่น การมี
กลุ่มไลน์ของวิทยากรต้นแบบ การมีเฟชบุ๊คของวิทยากรต้นแบบ เพ่ือช่วยกันสื่อสารธรรมะออกไปสู่
สังคมในมิติของโลกปัจจุบัน ซึ่งผู้คนรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อออนไลน์ วิทยากรต้นแบบจึงต้องอาศัย
เครื่องมือสมัยใหม่มาสนับสนุนส่งเสริมให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง การท างานเป็น
เครือข่ายจึงต้องมีการพัฒนาทักษะ กิจกรรม กระบวนการเรียนรู้ใหม่ๆ มีการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
เพ่ือการพัฒนาต่อยอดกิจกรรม และมีการมอบรางวัลเป็นแรงบันดาลใจให้วิทยากรต้นแบบที่ท างาน
เผยแผ่พระพุทธศาสนาและองค์กรสังคม  

๓) ด้านการพัฒนาองค์กร พระวิทยากรต้องมีองค์ความรู้ ความเข้าใจ  ทักษะ  สติ-
สันติ  ทัศนคติ การสร้างเครือข่าย เกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรด้วยการวิเคราะห์องค์กรตามแนวทาง
อริยสัจ ๔ และกระบวนการของการSWOT เป็นการวินิจฉัยองค์กร โครงสร้างขององค์กร พันธกิจ 
ค่านิยม ขององค์กร ก่อนวิทยากรจะสร้างหลักสูตรหรือกิจกรรม ด้วยการค้นหาTN ความจ าเป็นใน
การฝึกอบรมว่าองค์กรก าลังเผชิญปัญหาอะไร ความคาดหวังหรือความต้องการผู้บริหาร ความ
ต้องการผู้จัดการฝึกอบรม  ความต้องการผู้เข้ารับการฝึกอบรม พระวิทยากรต้นแบบจะต้องออกแบบ
กิจกรรมให้สอดรับเกิดความเหมาะสมกับบริบทขององค์กรนั้นๆ เป้าหมายแท้จริงของการฝึกอบรมนี้
คืออะไร วิทยากรต้องสามารถค้นหาความต้องการที่แท้จริง 



 

๖๙๔ 

 

พระวิทยากรต้นแบบจึงต้องมีความเข้าใจ (Understand) ในองค์กรที่จะไปบรรยายหรือ
ท ากิจกรรมเป็นอย่างดี   มีความเข้าใจในหลักค าสอนและการเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีความเข้าใจใน
หลักการ วิธีการ อุดมการณ์ในการเผยแผ่ธรรม มีความเข้าใจในบริบทขององค์กรและบุคคลผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม มีความเข้าใจในความเป็นพหุวัฒนธรรม เคารพในความแตกต่าง มีความเข้าใจในปัญหา
ของเข้ารับการฝึกอบรมเป็นอย่างดี ถือว่าวิทยากรต้นแบบจะต้องมีความเข้าใจในค าสอนของ
พระพุทธเจ้าที่ถูกต้องเพ่ือจะไปเผยแผ่ที่ถูกต้อง การเผยแผ่จึงต้องยึดตามหลักของพระไตรปิฏกแต่
วิธีการสามารถประยุกต์เพ่ือให้เกิดความเข้าใจง่ายเหมาะสมกับยุคปัจจุบัน วิทยากรต้องเข้าใจ
กระบวนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคปัจจุบันว่าท าอย่างไรผู้คนจะสามารถน าค าสอนไปประยุกต์
ได้ในชีวิตและการท างานได้ รูปแบบการเผยแผ่ วิธีการถ่ายทอดจึงต้องร่วมสมัยมีกิจกรรมแบบมีส่วน
ร่วมแต่ต้องมีฐานตามหลักค าสอนของพระพุทธเจ้าลักษณะ “โลกไม่ซ้ า ธรรมไม่เสีย” วิทยากรต้นแบบ
จะต้องเข้าใจในหลักการ วิธีการ อุดมการณ์ของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพราะถ้าวิทยากรยึดมั่น
ในอุดมการณ์ของพระพุทธเจ้าจะเป็นการน าสันติสุขไปสู่องค์กรและสังคม เพราะพระพุทธเจ้าทรงให้
สาวกท าจิตใจให้สงบ มีความอดทนต่อการท างานด้านการเผยแผ่ และไม่พูดกล่าวโจมตีหรือท าร้ายใคร 
ยังให้พระวิทยากรเคารพในความเป็นพหุวัฒนธรรม ยิ่งมีความแตกต่างกันยิ่งต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
จะน าไปสู่การสร้างสันติสุข 

วิทยากรต้นแบบจะต้องมีความเข้าใจในบริบทขององค์กรและบุคคลผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมเป็นอย่างดีก่อนจะไปเผยแผ่ธรรม ในมิติขององค์กรวิทยากรต้องทราบว่าองค์กรนั้นมีปัญหา
อะไร การที่องค์กรนิมนต์วิทยากรต้นแบบนั้นเขาต้องการอะไร เขาคาดหวังอะไร วิทยากรต้องสามารถ
ตอบโจทย์องค์กรได้ ลักษณะให้ยาให้ถูกกับโรค วิทยากรจึงต้องวิเคราะห์องค์กรด้วยการหาความ
จ าเป็นของการฝึกอบรมรวมถึงการวิเคราะห์องค์กรตาม SWOT เพ่ือวิทยากรจะน ามาท าหลักสูตร 
กิจกรรม กระบวนการฝึกอบรมให้เหมาะสมและตอบโจทย์ขององค์กรได้ ส่วนมิติของผู้ เข้ารับการ
ฝึกอบรมนั้นวิทยากรต้นแบบจะต้องทราบถึง ๖ ความรู้ความเข้าใจ คือ “รู้เขา รู้เรา รู้เป้า รู้สื่อ รู้สรุป 
รู้สลับ” วิทยากรจะต้องสร้างบรรยากาศให้เกิดการเรียนรู้ด้วยการเริ่มต้นจากกิจกรรมสัมพันธ์เป็นการ
ละลายพฤติกรรมและสร้างพ้ืนที่ของความปลอดภัย จะให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดความไว้วางใจ
พร้อมเรียนรู้ไปด้วยกัน สิ่งส าคัญวิทยากรต้องรู้และเข้าใจถึงการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ เพราะวิทยากร
ต้นแบบธรรมะโอดีเน้นการพัฒนากลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยท างานในองค์กร วิทยากรต้องเข้าใจว่าผู้ใหญ่
มีความต้องการอะไร ผู้ใหญ่มีกระบวนการเรียนรู้อย่างไร กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ใหญ่วิทยากรต้นแบบ
พึงตระหนักสิ่งใดเป็นส าคัญ  

๔) ด้านเครื่องมือพุทธสันติวิธี  พระวิทยากรต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ สติ-สันติ 
ทัศนคติ การสร้างเครือข่ายการท างาน โดยพระวิทยากรต้นแบบต้องสามารถใช้เครื่องมือพุทธสันติวิธี
ในการออกแบบกิจกรรมพัฒนาองค์กร ซึ่งเป็นเครื่องมือของพระพุทธเจ้าในการจัดการความขัดแย้ง 
จึงจ าเป็นต้องมีทักษะ(Skills) ผู้วิจัยสังเคราะห์ทักษะที่จ าเป็นในการเป็นวิทยากรต้นแบบ จะต้องมี
ทักษะการท ากิจกรรมกลุ่มActive learning หรือA L ทักษะวิธีการถ่ายทอดการสื่อสารธรรม ทักษะ
การสร้างมนุษยสัมพันธ์ ทักษะการออกแบบกิจกรรม ทักษะการไกล่เกลี่ย การสานเสวนา ทักษะการ
ผลิตสื่อและใช้สื่อการสอนทักษะการสอนแบบโค้ชชิ่งมีทักษะการคิดสร้างสรรค์และทักษะการ



 

๖๙๕ 

 

แก้ปัญหาเชิงสันติวิธีโดยทักษะเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาวิทยากรต้นแบบธรรมะโอดีโดยพุทธ
สันติวิธี ซึ่งต้องใช้เวลาในการฝึกทักษะประสบการณ์ กว่าจะเป็นวิทยากรธรรมะโอดีต้องผ่านการฟัง 
การอ่าน การเขียน การพูด การศึกษา การพัฒนา ผ่านการฝึกมากกว่า ๑,๐๐๐ ชั่วโมง พระวิทยากร
ต้นแบบจ าเป็นต้องมีทักษะพ้ืนฐานแต่สิ่งส าคัญของทักษะคือฝึกและลงมือปฏิบัติจริง ลองผิดลองถูก 
ท าซ้ าๆ จนเกิดทักษะความช านาญในการถ่ายทอดการท ากิจกรรม จะเกิดปฏิภาณไหวพริบโดย
อัตโนมัติเมื่อเจอสถานการณ์ต่างๆ วิทยากรจึงต้องเก่งและมีทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า  จะเห็น
ว่าลักษณะอันโดดเด่นของวิทยากรต้นแบบธรรมะโอดีจะต้องสามารถท ากิจกรรมได้มีทักษะในการ
ออกแบบกิจกรรม เพราะกระบวนการฝึกอบรมธรรมะโอดีจะต้องเรียนรู้ผ่านกิจกรรม วิทยากรต้นแบบ
ต้องเป็นผู้มีความความคิดสร้างสรรค์สามารถต่อยอดได้ สร้างพัฒนากิจกรรมให้เป็นนวัตกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง วิทยากรต้องหมั่นเรียนรู้ทักษะการโค้ชชิ่ง ทักษะการท ากิจกรรมกลุ่มแบบ  Active learning 
เพราะเป็นกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนรู้เป็นศูนย์กลางของการฝึกอบรม วิทยากรต้นแบบในการท ากิจกรรม
จะต้องเป็นผู้มองโลกในแง่ดี  มีความคิดสร้างสรรค์ เข้าใจหลักจิตวิทยา มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ฝึกฝนจน
เกิดความต่อเนื่อง วิทยากรต้นแบบจะต้องผลิตสื่อทางเทคโนโลยีเป็น เช่น การท าพาเวอร์พ้ อย
น าเสนอ การดึงสื่อจากอินเทอเน็ตมาประยุกต์ใช้ รวมถึงการใช้สื่อประกอบการสอน สื่อใดจะ
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายวิทยากรจะต้องวิเคราะห์ เช่น การฝึกอบรมกลุ่มพยาบาล สื่อใดจะ
เหมาะสมกับกลุ่มพยาบาล วิทยากรต้นแบบต้องตระหนักและพิจารณา เพื่อความเหมาะสม   

พระวิทยากรต้นแบบจะต้องมีทักษะการเสริมสร้างสันติวิธีหรือพุทธสันติวิธีในองค์กร 
เช่น ทักษะการไกล่เกลี่ยความขัดแย้ง วิทยากรต้นแบบจะต้องฝึกปฏิบัติจนเกิดความช านาญ เพราะ
ช่วงเวลาไปฝึกอบรมในองค์กร โจทย์หนึ่งที่ผู้จัดการฝึกอบรมต้องการคือความรักความสามัคคีใน
องค์กร ซึ่งหมายถึงคนในองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ มีความขัดแย้งกันในการท างานหรือส่วนตัว มีผล
ท าให้องค์กรขาดการพัฒนาไปในทางที่ดี  ในฐานะเป็นวิทยากรต้นแบบจะต้องถือโอกาสนี้ท าให้คนใน
องค์กรสามัคคีกันโดยมุ่งประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน วิทยากรต้นแบบต้องมีทักษะในการจัดการ
ความขัดแย้งจากภายในสู่ภายนอก ด้วยการสามารถจัดการกับทิฐิ มานะ ความโกรธ ปฏิฆะ อันน าไปสู่
ความข้ดแย้ง วิทยากรต้นแบบต้องให้เครื่องมือในการจัดการความขัดแย้ง เครื่องมือป้องกันความ
ขัดแย้งในการท างานร่วมกันรวมถึงการด าเนินชีวิต จึงต้องอาศัยกิจกรรมเพ่ือเชื่อมโยงประสานใจ 
กิจกรรมจะเป็นประสานของคนในองค์กรให้เกิดความรักความสามัคคี   วิทยากรต้องมีทักษะการสาน
เสวนาเพ่ือสร้างความเข้าใจกัน ในมิติเกิดความขัดแย้งการสานเสวนาจะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการ
เสริมสร้างองค์กรสันติสุข เพราะหัวใจของการสานเสวนาคือการฟังด้วยด้วยใจ ฟังบุคคลที่เราเห็นต่าง
ว่าเขาต้องการอะไร เขารู้สึกอย่างไร  และกระบวนการขอโทษอย่างจริง การให้อภัย กระบวนการกลุ่ม 
รวมถึงสันติสนทนา   พระวิทยากรต้นแบบจึงมีความเป็นที่ต้องทราบบริบทขององค์กรนั้นๆ จึงจะ
สามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งในองค์กร ควรจะให้หลักธรรมหรือพุทธสันติวิธีใดในการแก้ปัญหาความ



 

๖๙๖ 

 

ขัดแย้ง เพ่ือออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับปัญหาความขัดแย้งขององค์กร  เครื่องมือพุทธสันติวิธี
พระวิทยากรจึงจ าเป็นต้องเข้าใจและมีทักษะในการใช้เครื่องมือพุทธสันติวิธี เพ่ือเสริมสร้างองค์กร
สันติสุข   

วิทยากรต้นแบบจึงต้องเรียนรู้และมี พุทธสันติวิธี เป็นเครื่องมือ ประกอบด้วย 
“ความหมายความส าคัญของพุทธสันติวิธี  ประเภทของพุทธสันติวิธี  เครื่องมือของพุทธสันติวิธี  การ
สื่อสารโดยพุทธสันติวิธี  หลักธรรมเสริมสร้างพุทธสันติวิธี  การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี  การ
จัดการความขัดแย้งโดยพุทธสันติวิธี และการจัดการความขัดแย้งโดยพุทธสันติวิธีในพระไตรปิฎก” ท า
ให้พุทธสันติวิธีจึงเป็นเครื่องมือของวิทยากรต้นแบบธรรมะโอดี เป็นวิธีจัดการความขัดแย้งของ
พระพุทธเจ้า วิทยากรต้นแบบธรรมะโอดีต้องไปเสริมสร้างสันติสุขในองค์กรมิติของบุคลากรในองค์กร 
พุทธสันติวิธียังรวมไปถึงการเคารพในพหุวัฒนธรรม มีความเคารพในความแตกต่าง มีความอดทนใน
การอยู่ร่วมกัน แสวงจุดร่วมสงวนจุดต่าง วิทยากรต้นแบบจะต้องมีความตระหนักในการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติ   

๕) ด้านการสร้างสันติภายใน พระวิทยากรต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ สติ-สันติ 
ทัศนคติ การสร้างเครือข่ายการท างาน โดยสิ่งที่มุ่งเน้นมากคือ การสร้างสันติภายในก่อนจะออกไปเผย
แผ่ธรรม ต้องมีสติมีสมาธิอันมั่นคงสามารถควบคุมอารมณ์ในการเป็นวิทยากรต้นแบบมีการพัฒนาจิต
ด้วยวิปัสสนากรรมฐานตามแนวทางสติปัฏฐาน เพ่ือสร้างสันติภายใน มีการน าเครื่องมือของพุทธสันติ
วิธีไปใช้ในการเผยแผ่ธรรม มีความเป็นต้นแบบของความสงบ มีสมณสารูปน่าเลื่อมใส  มีสติ มีขันติ มี
สันติในการเป็นวิทยากรต้นแบบ วิทยากรต้นแบบจะต้องมีกรรมฐานหรือวิปัสสนาฐานตามแนวสติปัฏ
ฐาน๔ เป็นฐานส าคัญของวิทยากรต้นแบบทุกลมหายใจ  เพราะการท างานด้านวิทยากรต้นแบบ
จะต้องเจอปัญหาอุปสรรค เจอบททดสอบ เจอความล้มเหลว วิทยากรต้นแบบต้องอาศัยวิปัสสนา
กรรมฐานเป็นเครื่องมือเพ่ือสร้างฐานของความมั่นคงทางด้านจิตใจสอดรับการพุทธสันติวิธีอันเป็น
สันติภายในของผู้จะพัฒนาเป็นวิทยากรต้นแบบ  วิทยากรต้นแบบจึงพัฒนาตนให้เป็นผู้มีสติ มีขันติ มี
สันติในการเป็นวิทยากรต้นแบบด้วยการฝึกสติสมาธิเพ่ือมุ่งสู่ความสุขภายใน “เริ่มด้วยความสงบ จบ
ด้วยความฉลาด” สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้ถึงแม้จะเจอโลกธรรมฝ่ายลบ พระวิทยากรต้นแบบ
ธรรมะโอดีโดยพุทธสันติวิธีจะต้องมีสันติในเรือนใจ เป็นต้นแบบของความสงบสามารถรู้เท่าทันกิเลส
ทุกลมหายใจ เพ่ือจะน าความสงบไปมอบให้กับเพ่ือนมนุษย์  สงบทั้งภายในและสงบทั้งภายนอก มี
สันติภายในมีความสงบเป็นฐานของการเป็นวิทยากรต้นแบบ ด้วยพุทธพจน์ที่ว่า “สุขอ่ืนยิ่งกว่าความ
สงบไม่มี”  

สรุปว่าพระวิทยากรต้นแบบสันติภาพ จะต้องมี (Attitude)  ทัศนคติต่อการแก้ปัญหา
ความขัดแย้งโดยไม่ใช้ความรุนแรง มีอุดมการณ์ของนักเผยแผ่ธรรมและการเป็นวิทยากรต้นแบบ มี
Mindsetเชิงบวกมีสัมมาทิฐิในการเป็นวิทยากรต้นแบบ มีจิตวิญญาณของความเป็นครูและจิตอาสา



 

๖๙๗ 

 

เพ่ือช่วยสังคมให้ดีขึ้น  วิทยากรต้นแบบจึงต้องปรับMindsetเชิงบวกหรือสัมมาทิฐิในการท างานเผย
แผ่พระพุทธศาสน มีความใจกว้างในการรับค าแนะน าจากผู้อ่ืนเพ่ือการพัฒนาตน เชื่อมั่นว่าการเป็น
วิทยากรต้นแบบสามารถเปลี่ยนแปลงสังคมได้ “เปลี่ยนแปลงสังคมในจุดที่เรายืน” ภายใต้ค าว่า “จุด
ไฟด้วยความเป็นวิทยากรต้นแบบ  ใส่เชื้อด้วยธรรมะโอดีธรรมะพัฒนาองค์กร  เกื้อกูลด้วยพุทธสันติวิธี
เสริมสร้างสันติสุข และหนุนปัญญาพัฒนาชีวิตเพ่ือนมนุษย์” บุคคลที่ประสบความส าเร็จล้วนมี 
Mindset ในทางบวก ซึ่ง Mindset เป็นวิธีคิดในการน าไปสู่พฤติกรรมบวกหรือลบของแต่ละบุคคล จึง
แบ่งออก ๒ ประการ คือ ๑)ทัศนคติปิด (Fixed Mindset) เป็นลักษณะวิทยากรที่กลัวความผิดพลาด 
วิ่งหนีค าวิจารณ์ มีความอดทนต่ า ท้อแท้ง่าย ล้มเลิกเร็ว ประสบความส าเร็จช้า มีวิทยากรจ านวนมาก
ที่มีMindsetแบบนี้ จึงยากที่จะประสบความส าเร็จในการขับเคลื่อนจากภายใน   ๒)ทัศนคติเปิด 
(Growth Mindset) เป็นลักษณะวิทยากรที่มีการเรียนรู้ ทุกความผิดพลาดเป็นบทเรียนเป็น
ประสบการณ์บททดสอบ เพราะยิ่งสูงยิ่งเจอมารตัวใหญ่ ยิ่งสูงยิ่งต้องมีสติในการด าเนินชีวิตและการ
ท างาน การจะพัฒนาการเป็นวิทยากรต้นแบบจึงต้องมีMindsetแบบบวก โดยการมองว่าการเป็น
วิทยากรต้นแบบสามารถช่วยให้องค์กรสังคมดีขึ้นได้ 

วิทยากรต้นแบบจึงมีอุดมการณ์ที่ยึดมั่น คือใจที่อยากจะเป็นวิทยากรต้นแบบหรือเป็น
นักเผยแผ่พระพุทธศาสนา วิทยากรต้นแบบที่มีอุดมการณ์จะมีฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา อันเป็นฐาน
ของความประสบความส าเร็จในการพัฒนาตนเป็นวิทยากรต้นแบบ ขาดซึ่งอุดมการณ์ในการเป็น
วิทยากรต้นแบบจึงยากต่อการพัฒนาเป็นวิทยากรต้นแบบ อุดมการณ์ต้องท าเพ่ือสังคมหรือผู้อ่ืน ด้วย
การก้าวข้ามการท าเพ่ือตนเอง ถ้าวิทยากรต้นแบบมีอุดมการณ์เพ่ือตนเองเท่านั้นจะยากมากในการ
พัฒนาตนเอง อุดมการณ์จึงเกิดจากหัวใจที่ยิ่งใหญ่ พร้อมที่จะรับใช้เพ่ือนมนุษย์ในฐานะวิทยากร
ต้นแบบ  วิทยากรต้นแบบจึงต้องมีจิตวิญญาณของความเป็นครูและจิตอาสาเพ่ือช่วยสังคมให้ดีขึ้ น 
เพราะครูเป็นฐานของการเป็นผู้สอนเป็นหลักกัลยาณมิตร ๗ ประการ  ประกอบด้วย ๑) ปิโย คือการ
ท าตัวให้เป็นที่รักแก่ศิษย์และบุคคลอื่นๆ  ๒) คุรุ คือการเป็นบุคคลที่มีความหนักแน่น มีจิตใจมั่นคง มี
ความรู้น่าเคารพนับถือ  ๓) ภาวนีโย คือการเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้มีความประพฤติดีงาม  
๔) วัตตา คือเป็นผู้ความมุ่งม่ันในการตักเตือนสั่งสอนโดยไม่เกรงกลัวว่าจะเกลียด มีความฉลาดในการ
ใช้ค าพูด ๕)วจนักขโม คือเป็นมีความอดทนต่อถ้อยค าโดยมีเจตนาดีเป็นที่ตั้ง  ๖) คัมภีรัญจะ กถัง กัต
ตา คือการรู้สอนจากง่ายไปหายาก หรือมีความลึกซึ้งขึ้นโดยล าดับ ใช้กิจกรรมเพ่ือท าให้สิ่งที่สอนง่าย
ขึ้น  ๗) โน จัฎฐาเน นิโยชเย  คือการรู้จักแนะน าในทางที่ถูกที่ควรไม่แนะน าออกนอกลู่นอกทาง สอน
ตามหลักค าสอนของพระพุทธเจ้า และนอกจากนั้นวิทยากรต้นแบบต้องมีความเป็นจิตอาสา ด้วยการ
ออกไปช่วยเหลือสังคมในมิติต่างๆ เช่น น้ าท่วม หรือ สถานที่ใดที่ได้รับความเดือดร้อน การไปช่วย
เยียวยาด้วยธรรมะด้วยการรวมกลุ่มวิทยากรต้นแบบออกไปท างานเพ่ือสังคมเป็นกิจกรรมที่มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม  ท าให้สอดคล้องกับ “คุณลักษณะวิทยากร” วิทยากรต้องมีคุณลักษณะภายในมี



 

๖๙๘ 

 

จิตวิญญาณความเป็นครู มีสัมมาทิฐิเชิงบวก มีความกระหายมีฉันทะในการเป็นของวิทยากร การ
พัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพจึงต้องปฏิบัติตามแนวทางของ K-U-M-S-A-N MODEL  

ดังนั้น  จากการน ารูปแบบไปทดลอง ผู้วิจัยจึงมีการประเมินผลเชิงคุณภาพและการ
ประเมินผลเชิงปริมาณก่อนและหลังการฝึกอบรม ระดับความพึงพอใจของพระวิทยากรต้นแบบเมื่อ
ผ่านการอบรม จากตารางที่ ๕.๑๔  พบว่า พระวิทยากรต้นแบบซึ่งเป็นพระสงฆ์ที่เข้ารับการฝึกอบรม  
มีระดับความพึงพอใจส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูง ร้อยละ ๖๕.๘๕  รองลงมาคือ มีความพึงพอใจมาก  
ร้อยละ  ๒๙.๒๗ และ มีความพึงพอใจปานกลาง  ร้อยละ ๔.๘๘ และมีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจงลงพ้ืนที่ฝึกภาคสนามเพ่ือฝึกประสบการณ์ตรงจ านวน ๕ รุ่น ท าให้พระวิทยากรต้นแบบเรียนรู้
ผ่านประสบการณ์ตรง จึงเป็นการฝึก ๔ ด้าน ประกอบด้วย  

๑) ฝึกการถอดบทเรียนจากพระวิทยากรต้นแบบสันติภาพ   
๒) ฝึกการเป็นผู้ช่วยพระวิทยากรต้นแบบสันติภาพ 
๓) ฝึกการท างานร่วมกับเครือข่ายพระวิทยากรต้นแบบสันติภาพอย่างกัลยาณมิตร 
๔) ฝึกทดลองการเป็นพระวิทยากรต้นแบบกับกลุ่มเป้าหมายจริง 
ผู้วิจัยและผู้จัดการฝึกอบรมรวมถึงผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีการประเมินผลการลงฝึก

ภาคสนามของพระวิทยากรต้นแบบด้วยการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์ การน าเสนอ
สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ ถือว่าเป็นการประเมินผลการเป็นพระวิทยากรต้นแบบธรรมะโอดี  หรือ พระ
วิทยากรต้นแบบสันติภาพ จากการประเมินผลของผู้วิจัย ผู้จัดการฝึกอบรมและผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
พระวิทยากรต้นแบบสันติภาพมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียนรู้ มีการตรงต่อเวลา มีอุดมการณ์ในการ
เป็นพระวิทยากรต้นแบบ มีการวางตนเหมาะสมมีสมณสารูปน่าศรัทธาเลื่อมใส ช่วงให้ฝึกเป็นผู้ช่วย
พระวิทยากรสามารถน าความรู้ทักษะจากการฝึกภาคทฤษฏีและปฏิบัติน ามาใช้ได้จริง ถึงจะมีอาการ
ตื่นเต้นและรู้สึกกลัวเพราะไม่เคยผ่านการฝึกอบรมที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ใหญ่ แต่สิ่งที่เป็นประโยชน์
มากคือ พระวิทยากรต้นแบบได้สัมผัสกับกลุ่มเป้าหมายจริง เรียนรู้จริง สามารถมองเห็นว่า การลง
พ้ืนที่จริงพระวิทยากรต้องรู้จักบูรณาการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์เพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
เพราะสิ่งที่วางไว้เมื่อเจอสถานการณ์จริงอาจต้องมีการปรับเปลี่ยน พระวิทยากรต้นแบบต้องมีทักษะ
ในการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  

ผู้วิจัยมองว่าพระวิทยากรต้นแบบที่ลงพ้ืนที่ถือว่าเป็นผู้มีอุดมการณ์ในการเป็นพระ
วิทยากรต้นแบบสันติภาพ เพราะเป็นการเรียนรู้ด้วยหัวใจจริงๆ จึงยกระดับพระวิทยากรต้นแบบเป็น
เครือข่ายพระวิทยากรต้นแบบธรรมะโอดีและเครือข่ายพระวิทยากรต้นแบบสันติภาพ สิ่งหนึ่งที่ผู้วิจัย
มองว่าได้ผลมากคือ การสร้างเครือข่ายการท างานพระวิทยากรต้นแบบธรรมะโอดีและพระวิทยากร
ต้นแบบสันติภาพ  สิ่งที่เป็นผลกระทบในเชิงบวกต่อพระพุทธศาสนาในการพัฒนาวิทยากรต้นแบบท า
ให้มีการจัดการฝึกอบรมรุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๐ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ สวนธรรมศรี
ปทุม อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี โดยมีมูลนิธิการต่อต้านการทุจริตและภาคีเครือข่ายเป็น
เจ้าภาพอุปถัมภ์โครงการ  จากนั้นท าให้บุคคลทั่วไปซึ่งมีความต้องการจึงสมัครเข้ารับ ฝึกอบรม
หลักสูตรพระวิทยากรต้นแบบสันติภาพ เพราะมองว่าเป็นนวัตกรรมใหม่และต้องการน าเครื่องมือพุทธ
สันติวิธีไปประยุกต์ใช้ในการท างานและด าเนินชีวิตซึ่งสมัครเข้ามาถึง  ๒๑๕ คน ผู้วิจัยจึงคัดเลือก
จ านวน ๔๔ คน เพ่ือเข้ารับการฝึกอบรมเป็นรุ่นที่ ๓  ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๓ เดือนธันวาคม พ.ศ.



 

๖๙๙ 

 

๒๕๖๑ ณ สวนธรรมศรีปทุม อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี  ผลกระทบเชิงบวกส่งไปถึงคณะสงฆ์
ลาวคือ มหาเถรสมาคมของลาวฝ่ายการเผยแผ่ศีลธรรม เห็นรูปแบบการสื่อออนไลน์จึงมีความ
ประสงคจ์ัดฝึกอบรมพระวิทยากรต้นแบบส าหรับพระสงฆ์ลาวเพ่ือการเผยแผ่ศีลธรรม ซึ่งจะต้องน าทีม
เครือข่ายพระวิทยากรธรรมะโอดีและพระวิทยากรต้นแบบสันติภาพไปจัดกระบวนการฝึกอบรม ณ 
นครหลวงเวียงจันทร์ ผู้วิจัยมองว่าการสร้างรูปแบบพัฒนาวิทยากรต้นแบบในครั้งนี้ถือว่าเป็น
นวัตกรรมชิ้นใหม่ส าหรับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคปัจจุบัน เพราะพระวิทยากรมีความรู้
หลักการอุดมการณ์วิธีการเผยแผ่ธรรมตามแนวทางพระพุทธเจ้า พระวิทยากรมีความเข้าใจในความ
เป็นพหุวัฒนธรรมสามารถอยู่กันได้อย่างสันติสุข พระวิทยากรเกิดทักษะการสื่อสารธรรมให้เกิดสันติ
สุขในองค์กรและสังคม พระวิทยากรเข้าใจในด้านสันติภาพ มีทักษะในการใช้เครื่องมือพุทธสันติวิธีเผย
แผ่ธรรมะ  พระวิทยากรเข้าใจรูปแบบการฝึกอบรมธรรมะโอดีสามารถออกแบบกิจกรรมในการพัฒนา
องค์กร   และพระวิทยากรเกิดสันติภายใน มีสติ ขันติ สันติ และมีทัศนคติที่ดีต่อการเป็นพระวิทยากร
ต้นแบบ   

จากการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี ท าให้เกิดสิ่งที่คาดหวัง (What 
expected)  เป็นนวัตกรรมการวิจัย (Innovation) ซึ่ง “นวัตกรรมต้องเป็นเรื่องใหม่  ต้องดีกว่าเดิม  
ต้องท าให้เกิดความแตกต่าง ต้องสร้างมูลค่าหรือคุณค่า”จากการศึกษารูปแบบการพัฒนาวิทยากร
ต้นแบบสันติภาพจงึเกิดนวัตกรรม (Innovation) จ านวน ๖ นวัตกรรม คือ  

๑) ได ้รปูแบบการพัฒนาพระวิทยากรต้นแบบสันติภาพ 
  ๒) ได้ พระวิทยากรต้นแบบสันติภาพ 
  ๓) ได้ หลักสูตรการพัฒนาพระวิทยากรต้นแบบสันติภาพ 
  ๔) ได้ คู่มือการพัฒนาพระวิทยากรต้นแบบสันติภาพ 
  ๕) ได้ จัดฝึกอบรมพัฒนาพระวิทยากรด้านสันติภาพ 
  ๖) ได้ ด้านการบริการการเผยแผ่เพ่ือเกิดองค์กรและสังคมสันติสุข 
 

ท าให้เกิดผลกระทบ(So what) ต่อคุณภาพของชีวิต คุณภาพขององค์กร คุณภาพของ
พระพุทธศาสนา และคุณภาพของสังคมรวมถึงประเทศชาติ” อันประกอบด้วย ๘ ประการ ดังนี้ 

๑) ผลกระทบต่อรูปแบบการพัฒนา  ด้วยการมีรูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบอย่าง
มีประสิทธิภาพ มีคู่มือการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี เป็นการสร้างมาตรฐาน
การพัฒนาวิทยากรต้นแบบออกสู่สังคมเป็นการพัฒนามนุษย์ ท าให้ทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรต่างๆ ได้
เรียนรู้ธรรมะอย่างมีความสุข สามารถน าธรรมะไปประยุกต์ใช้ในการท างานและพัฒนาชีวิต   

๒) ผลกระทบต่อผู้เผยแผ่ธรรม  วิทยากรต้นแบบสามารถสื่อสารธรรมด้วยพุทธสันติวิธี 
เป็นต้นแบบของผู้สื่อสารธรรมในการเสริมสร้างองค์กรและสังคมให้เกิดสันติสุข ยึดหลักการ วิธีการ 
อุดมการณ์ในการเผยแผ่ธรรมและเดินทางสายกลางตามมรรค ๘  โดยการไม่พูดร้ายการไม่ท าร้าย 
การไม่กล่าวโจมตีในเรื่องของพหุวัฒนธรรมแต่จะมุ่งเน้นเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  

๓) ผลกระทบต่อพระพุทธศาสนา” เป็นการได้สร้างพระนักเผยแผ่ หรือ พระวิทยากร
ต้นแบบที่มีคุณภาพมีศรัทธาอุทิศตนในออกไปท างานด้านเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพ่ือสันติสุขของ
เพ่ือนมนุษย์  โดยวิทยากรมีเครื่องมือมีกิจกรรมมีสันติภายใน เพ่ือการเผยแผ่ธรรมด้วยการบูรณาการ



 

๗๐๐ 

 

แนวทางพระพุทธศาสนาและศาสตร์สมัยใหม่ พระพุทธศาสนาจะอยู่รอดเมื่อพระสงฆ์ท าหน้าที่ของตน
คือคันถธุระ วิปัสสนาธุระและสังคหธุระ วิทยากรต้นแบบจึงเป็นความหวังของพระพุทธศาสนา   

๔) ผลกระทบต่อสถาบันการศึกษาสงฆ์”  ซึ่งปรัชญาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย เป็นการจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่พัฒนาจิตใจและ
สังคม งานวิจัยชิ้นนี้จะต้องขึ้นห้างไม่ข้ึนหิ้ง เพราะต้องน าไปขยายผลด้วยการจัดหลักสูตรระยะสั้นการ
พัฒนาวิทยากรต้นแบบ ผลิตวิทยากรต้นแบบออกไปท างานเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยคุณลักษณะ
“วิชายอด  จรณะเยี่ยม เปี่ยมด้วยเมตตา หยิบยื่นดวงตาแก่ชาวโลก”   

๕) ผลกระทบต่อบุคคล   วิทยากรต้นแบบผ่านการพัฒนาสามารถเป็นต้นแบบที่ดีใน
สื่อสารธรรมให้เกิดสันติภาพในระดับบุคคล จะน ามาซึ่งความสุขในการอยู่ร่วมกันภายในองค์กรและ
สังคม  เพราะสันติของบุคคล คือ สันติภาพสากลของโลก สังคมเราจะเกิดความน่าอยู่เมื่อเราทุกคน
เป็นบุคคลแห่งสันติภาพ  

๖) ผลกระทบต่อองค์กร  วิทยากรต้นแบบสามารถบูรณาการพระพุทธศาสนากับศาสตร์
ใหม่ ให้เกิดสันติสุขภายในองค์กร ด้วยการน าเครื่องมือทางพระพุทธศาสนาในมาประยุกต์ให้เหมาะสม
กับคนยุค ๔.๐ ให้เกิดความสุขในการท างานและการบริหารชีวิต องค์กรจึงไว้วางใจ เชื่อมั่นในวิทยากร
ต้นแบบเพราะผ่านรูปแบบการพัฒนาด้านพุทธสันติวิธี 

๗) ผลกระทบต่อสังคม วิทยากรต้นแบบสามารถประยุกต์หลักธรรมค าสอนทาง
พระพุทธศาสนา ให้เข้าถึงคนในสังคมให้มีความสุขด้วยการเริ่มจากครอบครัวให้เกิดความสุข เพราะ
“ความสุขของครอบครัว คือ สันติสุของสังคม” เป็นการตอบโจทย์สังคม    

๘) ผลกระทบต่อประเทศชาติ”  พระสงฆ์ท าหน้าที่ในการเผยแผ่พระธรรมค าสอนของ
พระพุทธเจ้าด้วยการใช้เครื่องมือพุทธสันติวิธี จะส่งผลให้ประเทศชาติเกิดสันติสุข ด้วยการเคารพใน
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม สามารถอยู่ร่วมกันได้ท่ามกลางพหุวัฒนธรรม จึงต้องเริ่มต้นจากพระ
วิทยากรต้นแบบเป็นผู้เผยแผ่ธรรมต้องยึดหลักการไม่พูดร้ายการไม่ท าร้ายบุคคลที่มีความแตกต่างกัน
ทางวัฒนธรรม  โดยการมุ่งหาจุดร่วมมากกว่าจุดต่าง จึงน าไปสู่สันติสุขโดยพุทธสันติวิธี  อันมีหลักการ 
อุดมการณ์ วิธีการของพระพุทธเจ้าโดยยึดทางสายกลาง คือ มรรค ๘ ในการสื่อสารธรรม ภายใต้ค าว่า
“พระวิทยากรต้นแบบธรรมะโอดีโดยพุทธสันติวิธี หรือ พระวิทยากรต้นแบบสันติภาพ 
 
๕.๖ น าเสนอรูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี 

๕.๖.๑ การประชาพิจารณ์สู่สาธารณะ 

ผู้วิจัยได้เข้าสู่การประชาพิจารณ์สู่สาธารณะ โดยมีพระเมธาวินัยรส รศ.ดร. และ ศ.ดร.
เดือน ค าดี  เป็นผู้ประชาพิจารณ์ รวมถึงบุคคลทั่วไปเข้าร่วมรับฟังและให้ข้อเสนอแนะเป็นอย่างดีใน
การพัฒนางานวิจัยนี้ พร้อมคณะกรรมการที่ปรึกษาทั้งสองท่านเข้าร่วม ประกอบด้วย พระมหาหรรษา 
ธมฺมหาโส รศ.ดร. และอาจารย์ ผศ.ดร.อุทัย  สติมั่น โดยงานวิจัยดุษฎีนิพนธ์เล่มนี้ไม่ใช่เพียงแค่การจบ
เป็น ดร. ในสาขาสันติศึกษาเท่านั้น แต่เป็นสันตินวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ได้จริง มีผลกระทบต่อ
ผู้วิจัย นิสิต หลักสูตร มหาวิทยาลัย องค์กร สังคมและประเทศชาติ การท าประชาพิจารณ์จึงเป็นการ
น าผลการทดลองจริงเพ่ือเผยแพร่สู่สาธารณะชนให้ได้รับทราบ เพ่ือน ามาปรับปรุงตามแนวทางของ P 
D C A เพ่ือให้งานมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 



 

๗๐๑ 

 

๕.๖.๒ ปรับปรุงรูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ 

ผู้วิจัยได้น าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ กรรมการที่ปรึกษาและบุคคลผู้เข้าร่วมการ
ประชาพิจารณ์มาปรับปรุงรูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี  โดยผู้วิจัยได้
น ารูปแบบไปทดลองอีกจ านวน ๒ ครั้ง โดยเป็นรุ่นที่ ๒ และรุ่นที่ ๓  เพ่ือให้รูปแบบการพัฒนา
วิทยากรต้นแบบสันติภาพ มีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งข้ึน  

 
 

๕.๖.๓ เสนอรูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่  ๕.๒๗ สรุปรูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพ (KUMSAN MODEL) 



 
บทท่ี ๖ 

 

สรุปผลการวิจัย และขอ้เสนอแนะ 
 
๖.๑ สรุปผลการวิจัย        

๖.๑.๑ รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบศาสตร์สมัยใหม่และพระพุทธศาสนาเถรวาท  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๖.๒๘ บูรณาการพัฒนาวิทยากรต้นแบบตามศาสตร์สมัยใหม่และพระพุทธศาสนาเถรวาท 

วิทยากรต้นแบบ 
ตามแนวทางศาสตร์สมัยใหม่ 

วิทยากรกระบวนการ  
Facilitator 

 

วิทยากรกิจกรรมกลุ่ม 
Trainee Centered Training 

Approach 

 วิทยากรปฏิบัติการ 
Active Learning 

วิทยากรโค้ชชิ่ง 
Coaching 

 

วิทยากรโอดี 
Organization Development 

วิทยากรต้นแบบ 
ตามแนวทางพระพุทธศาสนาเถรวาท 

หลักการ 
ของวิทยากรต้นแบบ 

อุดมการณ์ 
ของวิทยากรต้นแบบ 

 
วิธีการ 

ของวิทยากรต้นแบบ 

 

การเผยแผ่ 
ของวิทยากรต้นแบบ 

 

สันติภาพ 
ของวิทยากรต้นแบบ 

 
วิทยากร 

ต้นแบบธรรมะโอดี 

วิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธ ี
(วิทยากรต้นแบบสันติภาพ) 



 

๗๐๓ 

 

ผลการศึกษาพบว่ารูปแบบเป็นแนวทางในการท าหรือสร้างขึ้นเพ่ือใช้ในการพัฒนาหรือ
ท าซ้ าๆเป็นกระบวนการพัฒนาที่มีความเชื่อมโยงกัน รูปแบบเป็นเครื่องมือทางความคิดที่บุคคลใช้ใน
การสืบสวนหาค าตอบอะไรบางอย่าง โดยเฉพาะรูปแบบการพัฒนาทางด้านจิตใจถือว่าเป็นรูปแบบที่มี
ความส าคัญมากในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดความรู้ ทักษะ ทัศนคติ เป็นมิติของการพัฒนา
ทางสังคม เป็นการพัฒนาด้านจิตใจและคุณภาพชีวิต เช่น การพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้เกิดความ
รัก ความเข้าใจ ความสุขจ าเป็นต้องมีรูปแบบในการพัฒนาให้เกิดความเหมาะสม หรือ รูปแบบการ
พัฒนาการฝึกอบรมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต้องอาศัยรูปแบบด้วยการพัฒนาตามล าดับ  รวมถึง
รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี  

ผลการศึกษาพบว่าวิทยากรตามแนวทางศาสตร์สมัยใหม่ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ที่เป็น
ศาสตร์และศิลป์ มีทักษะในการท ากิจกรรม เน้นผู้ฟังเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้  มีทักษะในการพูด
การสอน สร้างการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้สามารถสื่อสารให้เกิดความเข้าใจง่าย ท าเรื่องยากให้เป็น
เรื่องง่าย สามารถโน้มน้าวให้ผู้เข้าอบรมเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ พฤติกรรมตามวัตถุประสงค์ของ
การอบรมนั้นๆและเป็นต้นแบบของความประพฤติที่ดีงามด้วยการมีวิชายอด จรณะเยี่ยม เปี่ยมด้วย
กรุณา หยิบยื่นดวงตาให้กับสังคมให้เกิดสันติสุข  วิทยากรจึงต้องอาศัยเครื่องมืออันหลากหลายในการ
สื่อสารด้วยการหลักการสื่อสาร วิทยากรจึงต้องยึดหลักการสื่อสารของ เดวิด เบอร์โล  คือ S-M-C-R-E 
โดยอธิบายความว่า S คือ Sender เป็นผู้ส่งสาร หมายถึง วิทยากร M คือ Message เป็นสารหมายถึง 
เนื้อหาสาระเรื่องราวที่วิทยากรถ่ายทอดให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมให้เกิดความรู้  ทักษะ ทัศนคติ  C คือ 
Channel เป็นสื่อช่องทางหมายถึง สื่อที่วิทยากรจะน าไปถ่ายทอดความรู้ ได้แก่ การพูด การใช้สื่อ 
การใช้กิจกรรม R คือ Receiver เป็นผู้รับสาร หมายถึง ผู้เข้ารับการฝึกอบรม และ E คือ Effectเป็น
ปฏิกิริยาตอบสนอง หมายถึง ผลที่ได้รับหลังจากการรับสาร หรือการฝึกอบรม ได้แก่ การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม  วิทยากรจึงต้องมีศาสตร์ มีศิลป์ และมีทักษะในการท ากิจกรรมด้วยการวิเคราะห์ผู้ฟัง แล้ว
บูรณาการเนื้อหาให้เหมาะสมกับผู้ฟัง   จึงสามารถบูรณาการวิทยากรตามศาสตร์สมัยใหม่ที่สอดคล้อง
กับการพัฒนาวิทยากรต้นแบบธรรมะโอดี ผู้วิจัยสามารถบูรณาการรูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ
ตามศาสตร์สมัยใหม่ออกเป็น  ๕  ประเภท  ประกอบด้วย   

๑) วิทยากรกระบวนการ  เป็นวิทยากรไม่เน้นการสอนหรือบรรยายแต่เน้นการจัดการ
เรียนรู้ ให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเป็นส่วนรวมในการเรียนรู้ ด้วยการปรับศาสตร์สมัยใหม่เข้าหา
พระพุทธศาสนา โดยมีพระพุทธศาสนาเป็นตัวตั้งและน าศาสตร์สมัยใหม่มาอธิบายเพ่ือท าให้การ
ถ่ายทอดค าสอนง่ายขึ้นและน่าสนใจ วิทยากรเป็นผู้อ านวยการในการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของกิจกรรมการเรียนรู้ Facilitator จึงเป็น“วิทยากรกระบวนการ ผู้
เอ้ืออ านวยให้เกิดการเรียนรู้” เป็นผู้ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มเป็นผู้จัดสถานการณ์แห่งการ



 

๗๐๔ 

 

เรียนรู้ ผู้คอยช่วยเหลือและสนับสนุนให้กลุ่มเกิดการเรียนรู้และสามารถคิดหรือตัดสินใจได้อย่างดีที่สุด 
จึงเป็นการบูรณาการกับการพัฒนาวิทยากรธรรมะโอดีโดยพุทธสันติวิธี 

๒) วิทยากรกิจกรรมกลุ่ม  เป็นวิทยากรเน้นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเป็นตัวน าโดย
เหมาะสมกับองค์กรในรูปแบบของกิจกรรม เป็นวิทยากรฝึกอบรมที่ยึดผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็น
ศูนย์กลาง (Trainee Centered Training Approach) วิทยากรท าให้ผู้รับการฝึกอบรมมีส่วนในการ
ก าหนดวัตถุประสงค์และมีส่วนร่วมในการเรียนด้วยตนเองมากที่สุด วิทยากรเป็นเพียงผู้ชี้ช่องทางและ
ประสานกิจกรรมการฝึกอบรม มีลักษณะคือ วิธีการถ่ายทอดเนื้อหาไม่ใช้วิธีบรรยายแต่วิทยากรจะมี
การท ากิจกรรม สื่อในการฝึกอบรมเน้น เกม สถานการณ์จ าลอง กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์  กิจกรรม ผู้เข้า
อบรมเข้าร่วมกิจกรรม วิทยากรเป็นเพียงให้ความช่วยเหลือและออกแบบกิจกรรม การจัดห้องประชุม
เน้นครึ่งวงกลมเหมาะในการท ากิจกรรม จะมีการประเมินก่อนการอบรมและหลังการอบรม จึงเป็น
การบูรณาการกับการพัฒนาวิทยากรธรรมะโอดีโดยพุทธสันติวิธี 

๓) วิทยากรปฏิบัติการ  วิทยากร Active Learning เป็นวิทยากรสร้างมากกว่าเสพ 
เสพเพียงเป็นการบรรยาย เน้นวิทยากรเป็นศูนย์กลางฟังเท่านั้น ส่วนวิทยากรสร้างหรือวิทยากร 
Active Learning เป็นการสร้างด้วยการให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมลงมือปฏิบัติด้วยตนเองหรือเรียนรู้
ด้วยกลุ่ม  เกิดทักษะในการเรียนรู้มากกว่าตัวความรู้ ได้สัมผัสจากประสบการณ์ตรง โดยวิทยากร
ออกแบบหรือผู้เข้ารับการฝึกอบรมออกแบบการเรียนรู้เอง วิทยากรต้องไม่ตั้งตนเป็นผู้รู้แต่วิทยากร
ต้องเป็นผู้เรียนรู้ร่วมกับผู้เข้ารับการฝึกอบรม วิทยากรมีบทบาทเป็นโค้ชสร้างกติกาให้เกิดการเรียนรู้ 
พระพุทธเจ้ายังเป็นต้นแบบของการสอนแบบ Active Learning เปลี่ยนจากการสอนตัวหนังสือมา
สอนชีวิตให้ผู้ฟังเกิดสภาวะธรรมด้วยตนเอง ด้วยการเน้นผู้เข้าอบรมเป็นตัวตั้งว่าช่วงขณะนั้นก าลัง
เผชิญปัญหาอะไร 

๔) วิทยากรโค้ชชิ่ง  วิทยากรยุคใหม่ต้องเป็นCoaching เพราะการโค้ชเป็น
กระบวนการกระตุ้นความคิดอย่างสร้างสรรค์เพ่ือดึงศักยภาพออกมา โดยเป็นก้าวข้ามจากจุด A ไปจุด 
B  เป็นการน าตนเองมิใช่ให้ใครมาชี้น า โค้ชใช้ทักษะการถาม ถามแบบโค้ช ถามเพ่ือหาทางออกใน
อนาคต จะไม่ถามไปสู่อดีต การโค้ชเป็นวิธีการเทคนิคกระบวนการของวิทยากร  กระบวนการโค้ชเป็น
การกระตุ้นให้ทุกคนไปสู่เป้าหมาย ด้วยตัวของเขาเองค้นพบศักยภาพตนเอง วิทยากรจึงต้องศึกษา
“รูปแบบการโค้ช ทักษะการโค้ช  กระบวนการโค้ช” ทุกคนมีศักยภาพในตนเอง ให้เขาเป็นศูนย์กลาง
แห่งการเรียนรู้เพื่อค้นพบตัวเอง “โค้ชต้องเชื่อศักยภาพของคนอ่ืน” โค้ชไม่ใช่มีหน้าที่แก้ปัญหาให้ใคร 
แต่โค้ชท าให้ทุกคนค้นพบศักยภาพของตนเอง ไม่ตัดสินว่าผิดถูก แต่ให้เขาค้นพบตนเอง ทักษะการ
โค้ชจึงต้องอาศัย“การฟัง  การถาม  การสะท้อนกลับ” 

๕) วิทยากรโอดี  เป็นวิทยากรโอดี (Organization Development) วิทยากรพัฒนา
บุคลากรในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรในมิติของการท างาน



 

๗๐๕ 

 

ร่วมในองค์กร โดยมุ่งให้การท างานเกิดความส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ วิทยากรโอดียังพัฒนาความ
รักความสามัคคีการสื่อสารของคนในองค์กร  วิทยากรโอดีเน้นการฝึกอบรมเป็นกระบวนการของ
กิจกรรม สร้างการมีส่วนร่วมในการฝึกอบรม เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรให้เกิดความสุขเพ่ือ
เสริมสร้างองค์กรสันติสุข เป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพตามความต้องการและตอบ
โจทย์ขององค์กรนั้นๆ   
 

ผลการศึกษาพบว่าวิทยากรตามแนวทางพระพุทธศาสนาเถรวาท พระพุทธเจ้าได้
ก าหนดลักษณะของวิทยากรต้นแบบ ๗ ประการ คือ ๑) ปิโย คือการท าตัวให้เป็นที่รักแก่ศิษย์และผู้
เข้ารับการฝึกอบรม  ๒) คุรุ คือการเป็นบุคคลที่มีความหนักแน่น มีจิตใจมั่นคง มีความรู้น่าเคารพ     
๓) ภาวนีโย คือการเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้มีความประพฤติดีงาม  ๔) วัตตา คือเป็นผู้ความ
มุ่งมั่นในการตักเตือนสั่งสอนโดยไม่เกรงกลัวว่าจะเกลียด มีความฉลาดในการใช้ค าพูด ๕)วจนักขโม 
คือเป็นมีความอดทนต่อถ้อยค าโดยมีเจตนาดีเป็นที่ตั้ง  ๖) คัมภีรัญจะ กถัง กัตตา คือการรู้สอนจาก
ง่ายไปหายาก หรือมีความลึกซึ้งขึ้นโดยล าดับ  ๗) โน จัฎฐาเน นิโยชเย  คือการรู้จักแนะน าในทางที่
ถูกที่ควรไม่แนะน าออกนอกลู่นอกทางและการพัฒนาวิทยากรตามแนวทางพระพุทธศาสนาเถรวาท
จะต้องยึดตามหลักโอวาทปาติโมกข์โดยเป็นหลักของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าอัน
ประกอบด้วย “หลักการ อุดมการณ์  วิธีการ” สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงเน้นมากคือ การไม่พูดร้ายการไม่
ท าร้าย และมีขันติธรรมหมายถึงความอดทนต่อความแตกต่างทางพหุวัฒนธรรม เพราะประโยคแรกที่
พระพุทธเจ้าประกาศถือว่าเป็นธรรมนูญการเผยแผ่ คือ ขนฺตี ปรม  ตโป ติติกฺขา แปลว่า ขันติเป็น
เครื่องอดกลั้นเป็นเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่ง เป็นการสอนให้พระสงฆ์ทุกรูปเป็นผู้มีความอดทนอดกลั้น
ต่อความแตกต่าง อดทนต่อการกระทบจากบุคคลอ่ืน  จึงสามารถบูรณาการวิทยากรพระพุทธศาสนา
เถรวาทออกเป็น  ๕  ประเภท  ประกอบด้วย 

๑) หลักการของวิทยากรต้นแบบ  วิทยากรต้นแบบต้องยึดโอวาทปาติโมกข์เพราะถือว่า
เป็นคุณสมบัติเป้าหมายหลักการพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าที่ได้วางรากฐานไว้เพ่ืองาน
พระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง เป้าหมายหรือกรอบในการเผยแผ่ธรรม  พระธรรมทูตนักเผยแผ่
พระพุทธศาสนาต้องยึดหลักการ ๓ ประการ คือ (๑) การไม่ท าบาปทั้งปวง การละความชั่วทั้งปวง (๒) 
การท าความดีให้เพียบพร้อม การท าความดีให้สมบูรณ์ (๓) การท าจิตของตนให้บริสุทธิ์ให้ผ่องแผ้วให้
ผ่องใส ถือว่าเป็นหลักการของวิทยากรต้นแบบ โอวาทปาติโมกข์จึงเป็นเข็มทิศสู่เป้าหมายนโยบายการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าทรงประกาศไว้แก่พระสาวกออกไปประกาศพระพุทธศาสนา
เป็นนโยบายที่มีประสิทธิภาพ เพราะมีหลักการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา วิทยากรต้นแบบธรรมะ
โอดีโดยพุทธสันติวิธีต้องยึดตามหลักการของพระพุทธเจ้าด้วยการไม่ท าชั่ว ท าความดี และท าจิตใจให้
สงบด้วยปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน วิทยากรต้นแบบจึงต้องเริ่มต้นด้วยความสงบเพราะสุขอ่ืนยิ่งกว่า
ความสงบไม่มี จึงสามารถบูรณาการรูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบตามแนวทางพระพุทธศาสนา 
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๒) อุดมการณ์ของวิทยากรต้นแบบ  วิทยากรต้นแบบต้องยึดอุดมการณ์การเผยแผ่
ธรรมตามแนวทางของพระพุทธเจ้า อุดมการณ์ที่พระพุทธเจ้าทรงเน้นย้ ามาก คือ หลักขันติธรรมทาง
พระพุทธศาสนา จึงท าให้พระพุทธเจ้ามีพระนามว่า “ขันติวาที” เป็นผู้สอนเรื่องความอดทนอดกลั้น 
ด้วยการไม่นิยมใช้ความรุนแรงเป็นลักษณะส าคัญของพระพุทธศาสนาในหลักของโอวาทปาติโมกข์   
มีความอดทนอดกลั้นต่อกิเลสที่มากระตุ้นเร้าในรูปแบบต่างๆ วิทยากรต้นแบบต้องไม่ท าร้ายใคร     
ไม่เบียดเบียนใคร ไม่ว่าร้ายใคร ไม่ท าอันตรายใคร วิทยากรต้องรู้จักเอาชนะความรุนแรงด้วยสันติวิธีมี
ความอดทน มีขันติธรรมทางศาสนา ด้วย “การอนุญาต (Permission) การอยู่ร่วม (Coexistence) 
การเคารพ (Respect) การยอมรับ (Appreciation/Acceptance)” วิทยากรต้องมีอุดมการณ์ ๒ 
ลักษณะ คือ๑)การเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Discovery of Others) ด้วยการเรียนรู้คนอ่ืนให้มาก เรียนรู้
ศาสนาอ่ืน ท าความเข้าใจกัน เคารพในพหุวัฒนธรรม ๒) แสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง (Projects of 
Shared) ยิ่งต่างยิ่งต้องเคารพและเรียนรู้กัน  ขันติธรรมจึงเป็นของสันติภาพและฐานของวิทยากร
ต้นแบบ  ดังนั้นอุดมการณ์ถือว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวของพระวิทยากรต้องยึดมั่นอยู่ในอุดมการณ์ 
๔ ประการคือ (๑)มีขันติธรรม มีความอดทนต่อความล าบากความตรากตร า มีความอดกลั้นต่อกิเลส 
เป็นคนใจเย็นสุขุมรอบคอบ เก็บอารมณ์ (๒) ไม่นินทาใคร ถ้ามีความจ าเป็นจะต้องพูดถึงความไม่ดีของ
คนอ่ืน ก็พูดเพ่ือหาทางแก้ไข (๓) เบียดเบียนใคร ไม่กระทบกระทั่งใคร (๔) มีสมณสัญญา คือ ความ
ส านึกรู้สึกตัวอยู่เสมอว่า “เราเป็นสมณะ เป็นผู้สงบระงับ เราเป็นพระ เป็นผู้ประเสริฐ เราเป็นปูชนีย
บุคคลเป็นผู้ที่คฤหัสถ์เคารพนับถือบูชา” 

๓) วิธีการของวิทยากรต้นแบบ  วิทยากรต้นแบบต้องยึดวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
เพราะเป็นวิธีการในการสร้างสัมพันธ์กับสังคม พระวิทยากรต้องประพฤติปฏิบัติตนด ารงมั่นอยู่ใน 
วิธีการประกาศพระศาสนาของพุทธสาวก ๖ ประการ คือ (๑)ไม่ต าหนิ ไม่ติเตียนใคร (๒)ไม่เบียดเบียน
ใคร (๓) ส ารวมระวังเคร่งครัดต่อพระวินัย (๔) ไม่เห็นแก่ปากท้อง ไม่เป็นคนเห็นแก่กิน (๕)ยินดีพอใจ
อยู่ณ สถานที่สงบสงัด (๖)มีความขยันหมั่นเพียรในการเจริญสมาธิภาวนา  วิทยากรในทาง
พระพุทธศาสนาจึงหมายถึง ธรรมทูต หรือ สมณทูต โดยเป็นผู้น าสันติภาพไปสู่ชาวโลกด้วยการเผยแผ่
ค าสอนในทางพระพุทธศาสนา โดยมีวิธีการในการเผยแผ่ตามหลักโอวาทปาติโมกข์ที่พระพุทธองค์ทรง
ใช้เป็นแนวทางในการเผยแผ่ส าหรับธรรมทูตหรือสมณทูต คือ“อนูปวาโท อนูปฆาโต ไม่ว่าร้ายใคร    
ไม่กระทบกระทั่งใคร วิทยากรต้องเป็นมิตรกับทุกฝ่าย มีความส าคัญมากเพราะเป็นงานการเผยแผ่เป็น
งานที่มีอายุยืนยาวและอาวุโสมากที่สุด พระพุทธเจ้าทรงสถาปนาขึ้นด้วยพระองค์เองและปฏิบัติด้วย
พระองค์เองเพียงพรรษาแรกทรงหมุนกงล้อแห่งธรรมจัดขบวนทัพขับเคลื่อนหมู่สงฆ์ทั่วชมพูทวีปโดย
ใช้หลักธรรมทูตเพ่ือเกิดสันติสุขในสังคม วิธีการการเผยแผ่พระพุทธเจ้าจึงใช้วิธีการนุ่มนวล ให้โอกาส
มนุษย์ทุกคนเข้าถึงค าสอนของพระองค์ พระองค์ทรงใช้วิธีการ “ธรรมะสะอาด ฉลาดประยุกต์”ตาม
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บริบทนั้นๆ เพ่ือให้เกิดความเหมาะสม แต่สิ่งหนึ่งที่พระองค์ทรงเน้นมากคือ การไม่พูดร้าย การไม่ท า
ร้ายใครๆ พระพุทธเจ้าจึงใช้วิธีการนุ่มนวลเพ่ือน าไปสู่สันติสุข 

๔) การเผยแผ่ธรรมของวิทยากรต้นแบบ  วิทยากรต้นแบบต้องมีความเป็นนักเผยแผ่
ตามหลักค าสอนของพระพุทธเจ้า และมีคุณสมบัติของความเป็นครูผู้สอนตามหลักกัลยาณมิตร ในทาง
พระพุทธศาสนาไม่ใช้ค าว่าวิทยากร แต่ พระพุทธศาสนาใช้ค าว่า “พระธรรมทูต หมายถึง ผู้ส่งสาส์น
แห่งธรรม ผู้สื่อสารแห่งธรรม หรือ สมณทูต หมายถึงผู้น าสันติภาพไปสู่ชาวโลก ธรรมะ”พระธรรมทูต
ชุดแรกในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าส่งพระพระอรหันตสาวก ๖๐ รูป ไปประกาศ
พระพุทธศาสนา จึงท าให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง เพราะการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในฐานะพระ
วิทยากรหรือธรรมทูตชุดแรกของโลก จึงแสดงว่า“พระพุทธเจ้าในฐานะวิทยากรต้นแบบของโลก” 
พระวิทยากรจึงมีบทบาทส าคัญในการเผยแผ่ธรรมอันตั้งอยู่รากฐานของความเมตตาความกรุณาต่อ
เพ่ือนมนุษย์ ท าให้พระวิทยากรต้นแบบมีหน้าที่เผยแผ่ธรรมต้องอาศัยเครื่องมือทางพระพุทธศาสนา 
วิทยากรในฐานะผู้ส่งสารต้องมีคุณสมบัติตามสัปปุริสธรรม วิทยากรสื่อสารธรรมจะต้องมีสัจจะ ตถตา 
กาละ ปิยะ อัตถะ วิทยากรใช้ช่องทางสื่อสารธรรมผ่านอายตนะภายนอกและภายใน วิทยากรต้อง
ค านึงถึงผู้ผู้สารตามบัว ๔ เหล่า ระดับสติปัญญาของผู้รับสารและวิทยากรต้นแบบจะต้องยึดหลักธรรม
เทสกธรรม อันเป็นธรรมของนักเผยแผ่ วิทยากรใช้ภาษาที่เป็นวาจาสุภาษิต วิทยากรนักเผยแผ่ยังต้อง
ยึดหลักในมงคลสูตรตามพระบาลีว่า “พาหุสจฺจญจ สิปฺปญฺจวินโย จ สุสิกฺขิโต สุภาสิตา จ ยา วาจา 
เอตมฺมงฺคลมุตฺตม ”  

๕) สันติภาพของวิทยากรต้นแบบ  วิทยากรต้นแบบต้องพัฒนาตนจนเกิดสันติภายใน
ก่อนจะออกไปท างานรับใช้เพ่ือนมนุษย์ เป้าหมายส าคัญของการพัฒนาวิทยากรต้นแบบธรรมะโดย
พุทธสันติวิธี คือ“การสร้างวิทยากรสันติภาพ” วิทยากรที่ใช้เครื่องมือของพระพุทธเจ้าในการเผยแผ่
ธรรมด้วยพุทธสันติวิธีในการจัดการความขัดแย้งในองค์กรสังคม ถือว่าเป็นเครื่องมือที่พระพุทธเจ้าใช้
จนส าเร็จผล หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นพุทธสันติวิธี เช่น สาราณียธรรม อปริหานิย
ธรรม เป็นต้น รวมถึงวิทยากรต้องอาศัยเครื่องมือของสันติวิธีคือ การไกล่เกลี่ย การสานเสวนา การขอ
โทษอย่างจริงจัง สันติวิธีจึงเป็นหนทางหรือแนวทางท่ีจะกระท าสู่วิธีที่จะก่อให้เกิดความสงบ ส่วนพุทธ
สันติวิธีจึงเป็นการบูรณาการการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยเป็นแนวคิดระหว่างตะวันตกและ
พระพุทธศาสนาเป็นเครื่องมือน าไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข วิทยากรต้นแบบจึงต้องอาศัย
เครื่องมือด้านสันติวิธีและพุทธสันติวิธีในการเสริมสร้างองค์กรและสังคมให้เกิดสันติสุข ผู้จะพัฒนาตน
เป็นวิทยากรด้านสันติภาพจึงต้องสร้างจากสันติภายในเท่านั้น วิทยากรสันติภาพจึงควรตระหนักว่า 
“พระพุทธศาสนาไม่มีประวัติแห่งการบีบคั้น การจ ากัด หรือขัดแย้งกับศาสนาอ่ืน” 
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ผลการศึกษาสรุปว่ารูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบศาสตร์สมัยใหม่และ
พระพุทธศาสนาเถรวาทมีความสอดคล้องกันอย่างชัดเจน วิทยากรที่ดีจะต้องรู้เข้าใจในหลักค าสอน
พระพุทธศาสนาอย่างชัดเจนและน าศาสตร์สมัยใหม่มาสนับสนุนเพ่ือให้การน าเสนอธรรมะเข้าใจง่าย
เหมาะสมกับคนในยุคปัจจุบันเรียกว่า “ปรับศาสตร์สมัยใหม่เข้าหาพระพุทธศาสนา” วิทยากรตาม
ศาสตร์สมัยใหม่จึงต้องเป็น “วิทยากรกระบวนการ วิทยากรกิจกรรมกลุ่ม วิทยากรปฏิบัติการ 
วิทยากรโค้ชชิ่ง และวิทยากรโอดี” โดยมุ่งการสร้างการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ยึดผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมเป็นศูนย์กลาง เป็นกิจกรรมให้เกิดการเรียนรู้ เป็นการเรียนรู้แบบฉลาดประยุกต์ สนุกมีสาระ 
เป็นการปรับศาสตร์เข้าหาพระพุทธศาสนา ผู้จะพัฒนาเป็นวิทยากรต้นแบบธรรมะโอดีหรือวิทยากร
ต้นแบบสันติภาพจะต้องพัฒนาสู่วิทยากรดังที่กล่าวมา  ส่วนวิทยากรตามพระพุทธศาสนาเถรวาทนั้น
ต้องยึดตาม “หลักการของวิทยากรต้นแบบ อุดมการณ์ของวิทยากรต้นแบบ วิธีการของวิทยากร
ต้นแบบ และสันติภาพของวิทยากรต้นแบบ” โดยวิทยากรทางพระพุทธศาสนาเถรวาทจะยึดแนวทาง
ของพระพุทธเจ้า เริ่มจากหลักการพยายามมุ่งพัฒนาตนด้วยการท าจิตให้บริสุทธิ์ มีอุดมการณ์พยายาม
มุ่งไปสู่ความอดทนต่อความยากล าบาก วิธีการพยายามมุ่งไปที่การไม่พูดร้ายการไม่ท าร้ายแม้บุคคลผู้
มีความแตกต่างแต่จงเคารพและเรียนรู้เพ่ือการอยู่ร่วมกัน  

ดังนั้น จากการบูณาการวิทยากรจึงมุ่งสร้างการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ยึดผู้เรียนรู้เป็น
ส าคัญ จึงต้องยึดหลักการทางพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นเป้าหมายหลักด้วยการไม่ท าชั่ว การท าความดี 
และท าจิตใจให้สงบ เป็นวิทยากรที่แสดงออกด้วยความนุ่มนวล มีท่าที่สงบเย็น หลักการของวิทยากร
ต้นแบบจึงต้องสงบเย็นและประโยชน์ต่อเพ่ือนมนุษย์ หลักจึงต้องยึดมั่นเพ่ือการเป็นวิทยากรต้นแบบ
ด้านสันติภาพ ด้วยการเริ่มจากสันติภาพภายในของวิทยากรต้นแบบก่อนออกไปเผยแผ่ธรรม   
วิทยากรจึงมุ่งสร้างกิจกรรมเพ่ือเป็นสื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดความเข้าใจง่ายและมีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้ จึงต้องยึดอุดมการณ์ทางพระพุทธศาสนา วิทยากรต้นแบบต้องมีคุณสมบัติที่มีขันติธรรม   
มีความอดทนต่อความยากล าบาก มีความอดทนต่อความแตกต่าง มีความอดทนต่อกิเลสที่เข้ามา
พิสูจน์อุดมการณ์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา วิทยากรต้นแบบจึงต้องหาเครื่องมือเพ่ือให้ผู้เข้าอบรม
เกิดความเข้าใจง่ายในเรื่องนั้นๆ แต่ต้องยึดอุดมการณ์ทุกลมหายใจ ความอดทนจึงเป็นพุทธสันติวิธี
ของวิทยากรต้นแบบ วิทยากรต้องยึดมั่นในวิธีการที่มีความหลายหลาก วิทยากรต้นแบบเน้นการ
ปฏิบัติการสร้างการมีส่วนร่วมทั้งทางอายตยะทั้ง๖ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเรียนรู้เข้าถึงด้วย
ตนเอง วิธีการสอนจึงส าคัญกว่าเรื่องที่สอน วิธีการของการถ่ายทอดสื่อสารธรรมวิทยากรต้นแบบให้
ความส าคัญมาก การเรียนรู้แบบ Active Learning จึงเป็นการให้วิทยากรลงจากบัลลังก์ของตน    
แล้วลงมาร่วมเรียนรู้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม เป็นการ“เปลี่ยนสภาวะการเรียนรู้” มีวิธีการถ่ายทอดที่
ท าให้เกิดสันติสุขในองค์กรและสังคม  
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วิทยากรจึงต้องเป็นผู้เผยแผ่ตามหลักค าสอนของพระพุทธเจ้า วิทยากรต้นแบบมีความ
เชี่ยวชาญในเครื่องมือของการโค้ช ซึ่งการโค้ชถือว่าเป็นเครื่องมือหนึ่งของการเป็นวิทยากรต้นแบบ
ธรรมะโอดี เพราะการเผยแผ่ค าสอนทางพระพุทธศาสนาต้องอาศัยศาสตร์สมัยใหม่เข้ามาบูรณาการ
กับพระพุทธศาสนา เรียกว่า“ปรับศาสตร์เข้าหาพระพุทธศาสนา” มาเสริมสนับสนุนให้การเผยแผ่ค า
สอนให้เกิดความน่าสนใจมากขึ้น วิทยากรต้องสามารถโค้ชเพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมค้นพบตนเอง
แก้ปัญหาตนเองตามแนวทางอริยสัจ ด้วยการน าหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามาบูรณาการกับการโค้ช   
วิทยากรจึงต้องอาศัยเครื่องมือทางพระพุทธศาสนาคือพุทธสันติวิธี ซึ่งเป็นเครื่องมือในการจัดการ
ความขัดแย้งในองค์กร วิทยากรต้นแบบหรือวิทยากรสันติภาพจึงเป็นชื่อเดียวกันเพราะมุ่งเน้นให้
วิทยากรมีสันติภาพภายในก่อนออกไปท างานรับใช้เพ่ือนมนุษย์ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
วิทยากรสันติภาพต้องสามารถฝึกอบรมได้บุคคลทุกศาสนาและวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างกัน 
วิทยากรสันติภาพต้องเคารพอดทน เรียนรู้ ในความแตกต่างทางวัฒนธรรมเพราะเรามุ่งเน้นความเป็น
มนุษย์ ทุกคนมีศักดิ์ศรีแห่งความมนุษย์ วิทยากรต้นแบบหรือวิทยากรสันติภาพจึงเป็นความหวังของ
องค์กรและสังคมไทย ที่มีความหลายหลายทางวัฒนธรรม วิทยากรต้นแบบจึงต้องยกระดับจิตใจสู่การ
เป็นวิทยากรสันติภาพ วิทยากรธรรมะโอดีจึงเป็นวิทยากรสันติภาพเพราะใช้เครื่องมือพุทธสันติวิธีใน
การสื่อสารธรรม 

 

๖.๑.๒ รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี 
 

ผลการศึกษาท าให้ทราบถึงรูปแบบการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดีว่าเป็น “การเรียนรู้
ธรรมะผ่านกิจกรรม” เป็นลักษณะของพระวิทยากรธรรมะโอดี ซึ่งพระสงฆ์สามารถเป็นพระวิทยากร
ธรรมะโอดีได้เป็นอย่างดี มีความเหมาะสมเป็นอย่างดียิ่ง เพราะเป็นการประยุกต์หลักค าสอนของ
พระพุทธศาสนาผ่านการประยุกต์สนุกมีสาระเพ่ือการเสริมสร้างองค์กรสันติสุข ด้วยกระบวนการใช้สื่อ
กิจกรรมประกอบการเรียนรู้ และใช้กระบวนการของกิจกรรมกลุ่มในการสร้างการมีส่วนร่วม        
โดยเริ่มต้นจากการวินิจฉัยและวิเคราะห์องค์กรวิเคราะห์ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  สร้างรูปแบบการ
ฝึกอบรม  ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้  เป็นการแก้ปัญหาองค์กรอย่างมีระบบด้วยวิทยาการสมัยใหม่
และตามพระพุทธศาสนาเพ่ือเสริมสร้างองค์กรสันติสุขโดยผู้วิจัยได้น าเสนอเป็นแผนภาพ  รายละเอียด
ดังแผนภาพ ดังนี้  
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แผนภาพที่ ๖.๒๙  แบบการฝึกอบรมแบบ“ธรรมะโอดี”“DHAMMA OD” 

 
  

 
 กาย องค์กร
สันติสุข 

C (Channel) 

แกล้วกล้า (สมุตเตชนา) 

 

M  
      (Message) 

จูงใจ 
(สมาปทนา) 

 

จิต 

ปัญญา 

ปัญญา 

R  
   (Receiver) 
     ร่าเริง 

        (สัมปหังสนา) 

 

กาย 

ศีล 

ศีล 

สมาธิ 

S (Sender) 
แจ่มแจ้ง (สันทัสนา) 

 

M 
(Mindfulness)  

การมีสต ิM 
(Meditation)  
การมีสมาธ ิ

A 
(Attitude change) 

การปรับทัศนคต ิ

O 
(Organization) 

องค์กร 

D 
(Development) 

การพัฒนา 

D 
(Discipline)   

ความมีระเบียบวินัย 

H 
(Humanity)   

มีมนุษยสมัพันธ์ 

A 
  (Ambition)   
   ความมุ่งมั่น 

Dhamma OD Model 
รูปแบบการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี  
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จากแผนภูมิแสดงรูปแบบการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี (DHAMMA OD) โดยมี
องค์ประกอบของรูปแบบและรายละเอียด   ดังนี้ 

๑.D (Discipline) ความมีระเบียบวินัย  รูปแบบการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดีมี
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีระเบียบวินัยต่อตนเอง ต่อคู่บัดดี้ และต่อกลุ่มการอบรม  
เคารพกติกาในการอยู่ร่วมกัน โดยการสร้างกติกาในการร่วมกิจกรรม โดยให้ทุกคนยอมรับในกติกา
ร่วมกัน มีการแจ้งไว้ตั้งแต่ครั้งแรกของการอบรม การไม่เคารพกติกาจะมีการเตือนด้วยการยึดป้ายชื่อ
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม เช่น การมาร่วมกิจกรรมไม่ตรงต่อเวลาสอดคล้องกับการพัฒนาด้าน
พฤติกรรมเรียกว่า ศีล(Morality) หรือสีลสิกขา หมายถึงการประพฤติที่ดีงามตามระเบียบ วินัย 
ข้อบังคับ กฏ กติกาของสังคม ไม่ท าให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่ท าให้ตนเองเดือดร้อน  

๒.H (Humanity) ความเป็นมนุษย์ มีมนุษยสัมพันธ์  รูปแบบการฝึกอบรมแบบ
ธรรมะโอดี เน้นการสื่อสารในการอยู่ร่วมกัน กระบวนการฝึกอบรมมีการสร้างมนุษยสัมพันธ์ระหว่างผู้
เข้ารับการฝึกอบรมด้วยกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ  เป็นการช่วยสร้างบรรยากาศแห่งการเปิดเผย
ตัวเองให้ผู้อ่ืนรู้จัก มีกิจกรรมเปิดหัวใจสู่ธรรม เพ่ือเป็นการทักทายและสร้างสัมพันธภาพที่ดี          
ลดช่องว่างเป็นการสื่อสารทั้งสองทาง ระหว่างวิทยากรและผู้เข้ารับการอบรม  การสร้างสัมพันธภาพ
ด้านบวก รู้ รัก สามัคคี ใจประสานใจ-รวมใจเป็นหนึ่ง กิจกรรมยอดไม้อ่อนโยนยอดคนอ่อนน้อม 
สอดคล้องกับการพัฒนาด้านพฤติกรรม เรียกว่าศีล (Morality) หรือสีลสิกขา หมายถึง การอยู่ร่วมกัน
ในองค์กรที่ปกติสุข ยอมรับ เคารพ อดทนในความแตกต่างทางความคิด มีความรู้สึกว่า “โลกทั้งผอง
เราคือพ่ีน้องกัน”  

๓.A (Ambition) ความมุ่งม่ัน รูปแบบการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี เป็นการจัด
กิจกรรมเพ่ือกระตุ้นให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนธรรมะผ่านกิจกรรม ในรูปแบบของกิจกรรม เกม  
การมีส่วนร่วม สร้างโจทย์ในการท างานร่วมกัน สร้างการท างานเป็นทีม เน้นสู่ความสามัคคี         
และน าไปสู่การพัฒนาตนเอง สอดคล้องกับการพัฒนาด้านจิตใจเรียกว่าสมาธิ (Concentration) หรือ
จิตตสิกขา เมื่อกายอยู่ในอาการสงบ จิตก็สงบ หมายถึง มีความมุ่งมั่นพัฒนาด้านของจิตใจให้เข้มแข็ง
มัน่คง สามารถจัดการกับปัญหาต่างๆได้ และพัฒนาตนเองไปสู่เป้าหมายในการท างานและชีวิต  

๔.M (Mindfulness) การมีสติ รูปแบบการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี มีวิธีการพัฒนา
สติของผู้เข้ารับการฝึกอบรมตั้งแต่เริ่มต้น ใช้กระบวนการ“สะอาด สว่าง สงบ” ทุกกิจกรรมจะมีการ
เน้นย้ าเรื่องสติในการบริหารชีวิตและการท างาน มีภาคปฏิบัติ บริหารจิตเจริญปัญญา   สอดคล้องกับ
การพัฒนาด้านจิตใจ เรียกว่า สมาธิ (Concentration) หรือจิตตสิกขา หมายถึง วิธีการของการ
ฝึกอบรมของธรรมะโอดีมุ่งพัฒนาฐานใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม กิจกรรมทุกอย่างจึงเน้นการฝึกสติ 
เพ่ือน าไปสู่สมาธิที่มั่นคงในการท างานและการใช้ชีวิต 
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๕.M (Meditation) การมีสมาธิ รูปแบบการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี วิธีการสร้าง
สันติภายในด้วยภาวนามัย เข้าสู่กิจกรรมภาวนาเพื่อสันติภาพ จึงต้องมีเรื่องของการพัฒนาจิตควบคู่ไป
ด้วย เพราะการท างานร่วมกันจริงๆ ส่วนมากกระทบ กระเทือน กระแทก ความรู้สึก กระทบที่ใจเป็น
ส าคัญ จึงต้องยกใจขึ้นเพ่ือพัฒนา จึงมีความสอดคล้องกับสมาธิในไตรสิกขา ทุกกิจกรรมก่อนจะจบ
กิจกรรมจะมีการให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าสู่สมาธิเพ่ือทบทวนสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ และการน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวัน แล้วให้เวลาในการเขียนลงกระดาษ หลังจากทบทวนเสร็จ 

๖.A  (Attitude change) การปรับทัศนคติ  รูปแบบการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี   
มีวิธีการเปลี่ยนแปลงคนเพ่ือเกิดสัมมาทิฐิ เพราะมีค าว่ากล่าวว่า “ทัศนคติคือทุกสิ่งทุกอย่าง” 
กิจกรรมทุกอย่างของการฝึกอบรมจึงมุ่งปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ปรับเปลี่ยนทัศนคติ  ค านึงถึงความ
เหมาะสมของบุคคล เวลาและสถานที่ และมีการปรับใช้กิจกรรมให้เหมาะกับผู้รับการฝึกอบรม เกิด
ความส านึกในการกระท าของตนเอง “เปลี่ยนชีวิตให้ดีกว่าเดิม ”สอดคล้องกับการพัฒนาด้านปัญญา 
เรียกว่า ปัญญา (Wisdom) หรือปัญญาสิกขา เพราะเม่ือเกิดสติปัญญาก็สามารถน าพาตนเองไปสู่สันติ
สุข และน าไปสู่องค์กรสันติสุข 

๗.O  (Organization) องค์กร   รูปแบบการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดีมุ่งพัฒนาคนใน
องค์กร เพราะคนมีความส าคัญมากที่สุด จึงต้อง “บริหารคนก่อนบริหารงาน” เมื่อคนมีคุณภาพก็
ส่งผลต่องานที่มีคุณภาพด้วย การจะสร้างให้องค์กรมีคุณภาพจึงต้องพัฒนาคนด้วยกระบวนการ
ฝึกอบรมทั้งแนวทางวิทยาการสมัยใหม่และพระพุทธศาสนา เพราะคนอยู่ในองค์กรมีความแตกต่าง
ทางด้านความคิด เราหล่อหลอมอย่างไรให้เกิดค าว่า “จงรักภักดีต่อองค์กร” คนในองค์กรจึงต้องมีการ
เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน ด้วยการเรียนรู้หลักพ้ืนฐานของความเป็นมนุษย์ คือ ศีล ๕  พัฒนาองค์กรไปสู่ 
“องค์กรศีล ๕” สอดคล้องกับหลักภาวนา ๔ หมายถึง พัฒนากาย พัฒนาศีล พัฒนาจิตและพัฒนา
ปัญญา เพื่อเกิดสันติสุขในองค์กร 

๘.D (Development) การพัฒนา   รูปแบบการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี เป็นการ
พัฒนามนุษย์ได้ผลลัพธ์ตามหลักภาวนา ๔ คือ พัฒนากาย พัฒนาศีล พัฒนาจิต และพัฒนาปัญญา 

รูปแบบการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี (Dhamma OD Model) ใช้วิธีการเรียกว่า “ฉลาด
ประยุกต์ สนุกมีสาระ” โดยปรับศาสตร์เข้าหาพระพุทธศาสนา เป็นการฝึกอบรมแบบเชิงรุกเข้าหา
องค์กร โดยยึดหลักการสื่อสารทางตะวันตก SMCR ของ “เดวิด เค.เบอร์โล (David K. Berlo)     
และหลักการสื่อสารของพระพุทธเจ้าแบบ ๔ ส. โดยหลักการสื่อสารทั้งสองมีการสนับสนุนส่งเสริมท า
ให้การฝึกอบรมและการเผยแผ่ธรรมประสบความส าเร็จ ซึ่งประกอบด้วย ๑) ผู้ส่งสาร(Sender)  
หมายถึง พระวิทยากรต้องสื่อสารให้เกิดความแจ่มแจ้ง ชัดเจน   ๒) สาร(Message)หมายถึง ข้อมูล
การฝึกอบรมให้เกิดความเข้าใจง่าย ปรับประยุกต์เพ่ือเกิดการจูงใจ  ท าให้เกิดความศรัทธา           
๓) ช่องทาง หรือ สื่อกิจกรรม(Channel) หมายถึง กิจกรรมที่น าไปสู่การฝึกอบรม เรียนรู้ธรรมะผ่าน
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กิจกรรม เพ่ือให้เกิดความแกล้วกล้า อยากจะไปประพฤติปฏิบัติ ๔) ผู้รับสาร (Receiver) หมายถึง  ผู้
เข้ารับการฝึกอบรมเกิดความสุขสนุกสนาน มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ เกิดความร่าเริง มีพลังศรัทธา เกิด
ปัญญา เปลี่ยนแปลงตนเองไปในทางท่ีดีขึ้น 

ดังนั้น รูปแบบการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี (Dhamma OD Model)  ต้องเริ่มต้นจาก
การฝึกความมี "ระเบียบวินัย" ของบุคลากรในองค์กรซึ่งเป็นพ้ืนฐานของความมนุษย์ คือ “ศีล” เช่น 
การเป็นคนตรงต่อเวลา ศีลถือว่าเป็นความปกติ  จึงพัฒนาไปสู่ความเป็น "มนุษย์" ที่สมบูรณ์ด้วยการ
สร้างมนุษยสัมพันธ์ สร้างสัมสัมพันธภาพในการอยู่ร่วมกัน เรียนรู้การเคารพและให้เกียรติกันซึ่งกัน
และกัน ด้วย "ความมุ่งมั่น" พัฒนาตนเองจนไปถึงเป้าหมายของของการท างานและชีวิต ด้วยการมี 
"สติ" รู้เท่าทันอารมณ ์เพราะมีสติเมื่อใด สันติเกิดข้ึนเมื่อนั้น จนน าไปสู่สันติภายในเพ่ือแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งภายในตนเองและองค์กร  ด้วยการใช้ภาวนามัย จะน าไปสู่การมี "สมาธิ" ดังค าว่าที่ว่า “สุขอ่ืน
ยิ่งไปกว่าความสงบไม่มี”  เมื่อภายในเปลี่ยนแปลงจึงน าไปสู่การ "ปรับเปลี่ยนทัศนคติ" ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น  จากการทดลองรูปแบบการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี “ผลการประเมิน
ความพึงพอใจหลังการอบรมอยู่ในระดับมากที่สุด( =๔.๗๓) คือ พระวิทยากรมีความรู้ในหลักสูตร   
มีการบูรณาการเนื้อหากับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มีความพร้อมของอุปกรณ์ประกอบการสอน 
และผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้”  

 

สรุปผลการศึกษาพบว่ารูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี 
สามารถแบ่งการพัฒนาออกเป็น ๕ ด้าน คือ ๑) ด้านพระวิทยากรต้นแบบ ๒) ด้านกระบวนการ
ฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี  ๓) ด้านการพัฒนาองค์กร  ๔) ด้านเครื่องมือพุทธสันติวิธี  ๕) ด้านการสร้าง
สันติภายใน  โดยแต่ละด้านมีกิจกรรมรองรับเพื่อสามารถตอบโจทย์การพัฒนาวิทยากรต้นแบบธรรมะ
โอดีโดยพุทธสันติวิธี โดยแต่ละด้านประกอบด้วย  

๑) ด้านพระวิทยากรต้นแบบ   พระวิทยากรต้นแบบต้องมีความรู้ ความเข้าใจ  ทักษะ 
สติ-สันติ  ทัศนคติ การสร้างเครือข่าย เกี่ยวกับพระวิทยากรตามแนวทางพระพุทธศาสนาและพระ
วิทยากรตามแนวทางศาสตร์สมัยใหม่ มีการบูรณาการเข้าด้วยกันเป็นการปรับศาสตร์เข้าหา
พระพุทธศาสนา โดยมีอัตลักษณ์ของพระวิทยากรแนวพุทธศาสนาเป็นฐานและน าความเป็นวิทยากร
ตามแนวทางศาสตร์สมัยใหม่มาสนับสนุนหรือประยุกต์ให้เกิดความความน่าสนใจยิ่งขึ้น แต่ในบริบท
เน้นนี้ความเป็นพระวิทยากรต้นแบบในเชิงพระพุทธศาสนา พระวิทยากรต้นแบบจะต้องมีเครื่องมือ
หรือมีรูปแบบการฝึกอบรมที่มีความหลากหลาย ปรับใช้ให้เหมาะกับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมเป็นวัยท างานวัยผู้ใหญ่ พระวิทยากรจึงยึดในหลักการ อุดมการณ์  วิธีการ  มีคุณลักษณะ
มีคุณสมบัติพร้อมในการเป็นวิทยากรต้นแบบ  

พระวิทยากรต้นแบบจ าเป็นต้องมีความรู้ (Knowledge) ความรู้ในการเป็นวิทยากร
ต้นแบบกระบวนการ (Facilitator) มีความรู้ในการเป็นวิทยากรตามศาสตร์สมัยใหม่ มีความรู้ในการ
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เป็นวิทยากรตามพระพุทธศาสนาเถรวาท มีความรู้ในการเป็นวิทยากรตามรูปแบบการฝึกอบรมธรรมะ
โอดี มีความรู้ในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาตามพระไตรปิฎก ถือว่าเป็นภาควิชาการเป็นปริยัติเป็น
ทฤษฏีในด้านของความรู้เบื้องต้นของการเป็นวิทยากรต้นแบบตามศาสตร์สมัยใหม่ประกอบด้วย  
“ความหมายของวิทยากร  ประเภทของวิทยากร  คุณค่าความส าคัญของวิทยากร  ต้นแบบส าหรับ
การเป็นวิทยากร  การฝึกอบรมส าหรับวิทยากร  กลวิธีการน าเสนอส าหรับวิทยากร  การพูดส าหรับ
วิทยากร  เทคนิคส าหรับวิทยากร  การใช้กิจกรรมส าหรับวิทยากร  การใช้สื่อฝึกอบรมส าหรับ
วิทยากร  บุคลิกภาพส าหรับวิทยากร  หลักสูตรส าหรับวิทยากร  การวัดผลประเมินผลส าหรับ
วิทยากร  จิตวิทยาการเรียนรู้ส าหรับวิทยากร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ส าหรับวิทยากร และ
Learning Facilitatorส าหรับวิทยากร” ถือว่าเป็นความรู้เบื้องต้นเป็นทฤษฏีของการจะพัฒนาเป็น
วิทยากรต้นแบบ ผู้ที่จะพัฒนาตนเป็นวิทยากรต้องศึกษาความรู้ด้านวิทยากรให้เกิดความแจ่มแจ้งจน
เกิดความเข้าใจเพราะเป็นบันไดขั้นแรกของการพัฒนา ถือว่าเป็นปริยัติในด้านของวิทยากรต้นแบบ  
ซึ่งมีผู้ที่มีประสบการณ์ได้ศึกษาค้นคว้าเขียนไว้เพ่ือเป็นความรู้และแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องในการ
เป็นวิทยากรต้นแบบ ในศาสตร์สมัยใหม่ความรู้ในการเป็นวิทยากรต้นแบบกระบวนการ (Facilitator) 
ซึ่งมีความสอดคล้องกับวิทยากรสันติภาพควรจะมีความรู้อะไร จึงจะท าให้การเป็นวิทยากรต้นแบบ
ประสบความส าเร็จผล 

ความรู้การเป็นวิทยากรตามแนวทางพระพุทธศาสนาเถรวาทประกอบด้วย “ความหมาย
และความส าคัญวิทยากรตามพระพุทธเจ้า การพัฒนาวิทยากรต้นแบบตามพระพุทธเจ้า หลักการ
พัฒนาวิทยากรต้นแบบตามพระพุทธเจ้า อุดมการณ์พัฒนาวิทยากรต้นแบบตามพระพุทธเจ้า วิธีการ
พัฒนาวิทยากรต้นแบบตามพระพุทธเจ้า การพัฒนามนุษย์ที่สมบูรณ์ตามพระพุทธเจ้า  การเผยแผ่
ธรรมของวิทยากรตามพระพุทธเจ้า และพระวิทยากรต้นแบบตามแนวทางพระพุทธเจ้า” ซึ่งเป็น
ความรู้ในมิติของพระพุทธศาสนาว่าพระพุทธเจ้ามีการพัฒนาพระวิทยากรหรือพระธรรมทูตอย่างไร 
พระธรรมทูตที่ออกไปท างานเผยแผ่พระพุทธศาสนาควรมีคุณสมบัติอย่างไร พระพุทธเจ้าให้หลักการ 
อุดมการณ์ วิธีการอย่างไรในการท างานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ถือว่าเป็นความรู้เป็นทฤษฏีของ
พระพุทธเจ้าในการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ สิ่งส าคัญมากมีความรู้ในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
ตามพระไตรปิฎกอย่างถูกต้อง 

๒) ด้านกระบวนการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี   พระวิทยากรต้นแบบต้องมีความรู้ 
ความเข้าใจ  ทักษะ  สติ-สันติ  ทัศนคติ การสร้างเครือข่าย เกี่ยวกับรูปแบบการฝึกอบรมแบบธรรมะ
โอดี กิจกรรมการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี หลักสูตรการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี การออกกิจกรรม
เพ่ือตอบโจทย์ขององค์กร  วิทยากรต้นแบบจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในรูปแบบการฝึกอบรมธรรมะ
โอดี โดยธรรมะโอดีเป็นศัพท์ที่บัญญัติขึ้นมาใหม่ระหว่างศาสตร์สมัยใหม่และพระพุทธศาสนาบูรณา
การเข้าด้วย เพื่อท าให้ธรรมะมีชีวิตเหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย  จึงต้องฝึกทักษะการเป็นวิทยากรต้นแบบ
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ธรรมะโอดี เพ่ือสร้างเครือข่าย (Network)  การท างานร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นทีมและนักประสานงานมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออกแบบกิจกรรมการฝึกอบรมใหม่ๆ มีการพัฒนาสมรรถนะการเป็นวิทยากร
ต้นแบบร่วมกันอย่างต่อเนื่อง  มีการท ากิจกรรมร่วมกันกับต่างศาสนา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน มีการ
ร่วมกันท ากิจกรรมเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็นจิตอาสา  โดยเป้าหมายของการท างานด้านเผยแผ่
เป็นวิทยากรต้นแบบธรรมะโอดีต้องการสร้างเครือของการเป็นวิทยากรต้นแบบ สามารถท างานเป็น
ทีม เพราะทีมไม่สามารถเกิดขึ้นจากค าสั่ง แต่ทีมเกิดขึ้นจากใจของทุกท่าน วิทยากรจึงอาศัยเครือข่าย
การท างานร่วมกันผ่านหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาคือ อปริหานิยธรรม ธรรมที่ท าให้เกิดความ
สามัคคีในหมู่คณะหรือองค์กรเครือข่าย ยุคปัจจุบันไม่สามารถท างานคนเดียวได้ ต้องอาศัยเครือข่าย
เพ่ือขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและอาศัยเทคโนโลยีมาช่วยกันสร้างเครือข่าย เช่น การมี
กลุ่มไลน์ของวิทยากรต้นแบบ การมีเฟชบุ๊คของวิทยากรต้นแบบ เพ่ือช่วยกันสื่อสารธรรมะออกไปสู่
สังคมในมิติของโลกปัจจุบัน ซึ่งผู้คนรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อออนไลน์ วิทยากรต้นแบบจึงต้องอาศัย
เครื่องมือสมัยใหม่มาสนับสนุนส่งเสริมให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง การท างานเป็น
เครือข่ายจึงต้องมีการพัฒนาทักษะ กิจกรรม กระบวนการเรียนรู้ใหม่ๆ มีการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
เพ่ือการพัฒนาต่อยอดกิจกรรม และมีการมอบรางวัลเป็นแรงบันดาลใจให้วิทยากรต้นแบบที่ท างาน
เผยแผ่พระพุทธศาสนาและองค์กรสังคม  

๓) ด้านการพัฒนาองค์กร  พระวิทยากรต้องมีความรู้ ความเข้าใจ  ทักษะ  สติ-สันติ  
ทัศนคติ การสร้างเครือข่าย เกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรด้วยการวิเคราะห์องค์กรตามแนวทางอริยสัจ ๔ 
และกระบวนการของการSWOT เป็นการวินิจฉัยองค์กร โครงสร้างขององค์กร พันธกิจ ค่านิยม ของ
องค์กร ก่อนวิทยากรจะสร้างหลักสูตรหรือกิจกรรม ด้วยการค้นหาTN ความจ าเป็นในการฝึกอบรมว่า
องค์กรก าลังเผชิญปัญหาอะไร ความคาดหวังหรือความต้องการผู้บริหาร ความต้องการผู้จัดการ
ฝึกอบรม ความต้องการผู้เข้ารับการฝึกอบรม พระวิทยากรต้นแบบจะต้องออกแบบกิจกรรมให้สอดรับ
เกิดความเหมาะสมกับบริบทขององค์กรนั้นๆ เป้าหมายแท้จริงของการฝึกอบรมนี้คืออะไร วิทยากร
ต้องสามารถค้นหาความต้องการที่แท้จริง 

พระวิทยากรต้นแบบจึงต้องมีความเข้าใจ (Understand) ในองค์กรที่จะไปบรรยายหรือ
ท ากิจกรรมเป็นอย่างดี มีความเข้าใจในหลักค าสอนและการเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีความเข้าใจใน
หลักการ วิธีการ อุดมการณ์ในการเผยแผ่ธรรม มีความเข้าใจในบริบทขององค์กรและบุคคลผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม มีความเข้าใจในความเป็นพหุวัฒนธรรม เคารพในความแตกต่าง มีความเข้าใจในปัญหา
ของเข้ารับการฝึกอบรมเป็นอย่างดี ถือว่าวิทยากรต้นแบบจะต้องมีความเข้าใจในค าสอนของ
พระพุทธเจ้าที่ถูกต้องเพ่ือจะไปเผยแผ่ที่ถูกต้อง การเผยแผ่จึงต้องยึดตามหลักของพระไตรปิฎกแต่
วิธีการสามารถประยุกต์เพ่ือให้เกิดความเข้าใจง่ายเหมาะสมกับยุคปัจจุบัน วิทยากรต้องเข้าใจ
กระบวนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคปัจจุบันว่าท าอย่างไรผู้คนจะสามารถน าค าสอนไปประยุกต์
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ได้ในชีวิตและการท างานได้ รูปแบบการเผยแผ่ วิธีการถ่ายทอดจึงต้องร่วมสมัยมีกิจกรรมแบบมีส่วน
ร่วมแต่ต้องมีฐานตามหลักค าสอนของพระพุทธเจ้าลักษณะ “โลกไม่ซ้ า ธรรมไม่เสีย” วิทยากรต้นแบบ
จะต้องเข้าใจในหลักการ วิธีการ อุดมการณ์ของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพราะถ้าวิทยากรยึดมั่น
ในอุดมการณ์ของพระพุทธเจ้าจะเป็นการน าสันติสุขไปสู่องค์กรและสังคม เพราะพระพุทธเจ้าทรงให้
สาวกท าจิตใจให้สงบ มีความอดทนต่อการท างานด้านการเผยแผ่ และไม่พูดกล่าวโจมตีหรือท าร้ายใคร 
ยังให้พระวิทยากรเคารพในความเป็นพหุวัฒนธรรม ยิ่งมีความแตกต่างกันยิ่งต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
จะน าไปสู่การสร้างสันติสุข 

วิทยากรต้นแบบจะต้องมีความเข้าใจในบริบทขององค์กรและบุคคลผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมเป็นอย่างดีก่อนจะไปเผยแผ่ธรรม ในมิติขององค์กรวิทยากรต้องทราบว่าองค์กรนั้นมีปัญหา
อะไร การที่องค์กรนิมนต์วิทยากรต้นแบบนั้นเขาต้องการอะไร เขาคาดหวังอะไร วิทยากรต้องสามารถ
ตอบโจทย์องค์กรได้ ลักษณะให้ยาให้ถูกกับโรค วิทยากรจึงต้องวิเคราะห์องค์กรด้วยการหาความ
จ าเป็นของการฝึกอบรมรวมถึงการวิเคราะห์องค์กรตาม SWOT เพ่ือวิทยากรจะน ามาท าหลักสูตร 
กิจกรรม กระบวนการฝึกอบรมให้เหมาะสมและตอบโจทย์ขององค์กรได้ ส่วนมิติของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมนั้นวิทยากรต้นแบบจะต้องทราบถึง ๖ ความรู้ความเข้าใจ คือ “รู้เขา รู้เรา รู้เป้า รู้สื่อ รู้สรุป 
รู้สลับ” วิทยากรจะต้องสร้างบรรยากาศให้เกิดการเรียนรู้ด้วยการเริ่มต้นจากกิจกรรมสัมพันธ์เป็นการ
ละลายพฤติกรรมและสร้างพ้ืนที่ของความปลอดภัย จะให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดความไว้วางใจ
พร้อมเรียนรู้ไปด้วยกัน สิ่งส าคัญวิทยากรต้องรู้และเข้าใจถึงการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ เพราะวิทยากร
ต้นแบบธรรมะโอดีเน้นการพัฒนากลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยท างานในองค์กร วิทยากรต้องเข้าใจว่าผู้ใหญ่
มีความต้องการอะไร ผู้ใหญ่มีกระบวนการเรียนรู้อย่างไร กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ ใหญ่วิทยากรต้นแบบ
พึงตระหนักสิ่งใดเป็นส าคัญ  

๔) ด้านเครื่องมือพุทธสันติวิธี   พระวิทยากรต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ สติ-สันติ  
ทัศนคติ การสร้างเครือข่ายการท างาน โดยพระวิทยากรต้นแบบต้องสามารถใช้เครื่องมือพุทธสันติวิธี
ในการออกแบบกิจกรรมพัฒนาองค์กร ซึ่งเป็นเครื่องมือของพระพุทธเจ้าในการจัดการความขัดแย้ง 
จึงจ าเป็นต้องมีทักษะ(Skills)  ผู้วิจัยสังเคราะห์ทักษะที่จ าเป็นในการเป็นวิทยากรต้นแบบ จะต้องมี
ทักษะการท ากิจกรรมกลุ่มActive learning หรือA L ทักษะวิธีการถ่ายทอดการสื่อสารธรรม ทักษะ
การสร้างมนุษยสัมพันธ์ ทักษะการออกแบบกิจกรรม ทักษะการไกล่เกลี่ย การสานเสวนา ทักษะการ
ผลิตสื่อและใช้สื่อการสอน ทักษะการสอนแบบโค้ชชิ่ง มีทักษะการคิดสร้างสรรค์และทั กษะการ
แก้ปัญหาเชิงสันติวิธีโดยทักษะเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาวิทยากรต้นแบบธรรมะโอดีโดยพุทธ
สันติวิธี ซึ่งต้องใช้เวลาในการฝึกทักษะประสบการณ์ กว่าจะเป็นวิทยากรธรรมะโอดีต้องผ่านการฟัง 
การอ่าน การเขียน การพูด การศึกษา การพัฒนา ผ่านการฝึกมากกว่า ๑,๐๐๐ ชั่วโมง พระวิทยากร
ต้นแบบจ าเป็นต้องมีทักษะพ้ืนฐานแต่สิ่งส าคัญของทักษะคือฝึกและลงมือปฏิบัติจริง ลองผิดลองถูก 
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ท าซ้ าๆ จนเกิดทักษะความช านาญในการถ่ายทอดการท ากิจกรรม จะเกิดปฏิภาณไหวพริบโดย
อัตโนมัติเมื่อเจอสถานการณ์ต่างๆ วิทยากรจึงต้องเก่งและมีทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า  จะเห็น
ว่าลักษณะอันโดดเด่นของวิทยากรต้นแบบธรรมะโอดีจะต้องสามารถท ากิจกรรมได้มีทักษะในการ
ออกแบบกิจกรรม เพราะกระบวนการฝึกอบรมธรรมะโอดีจะต้องเรียนรู้ผ่านกิจกรรม วิทยากรต้นแบบ
ต้องเป็นผู้มีความความคิดสร้างสรรค์สามารถต่อยอดได้ สร้างพัฒนากิจกรรมให้เป็นนวัตกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง วิทยากรต้องหมั่นเรียนรู้ทักษะการโค้ชชิ่ง ทักษะการท ากิจกรรมกลุ่มแบบ  Active learning 
เพราะเป็นกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนรู้เป็นศูนย์กลางของการฝึกอบรม วิทยากรต้นแบบในการท ากิจกรรม
จะต้องเป็นผู้มองโลกในแง่ดี  มีความคิดสร้างสรรค์ เข้าใจหลักจิตวิทยา มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ฝึกฝนจน
เกิดความต่อเนื่อง วิทยากรต้นแบบจะต้องผลิตสื่อทางเทคโนโลยีเป็น เช่น การท าพาเวอร์พ้อย
น าเสนอ การดึงสื่อจากอินเทอเน็ตมาประยุกต์ใช้ รวมถึงการใช้สื่อประกอบการสอน สื่อใดจะ
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายวิทยากรจะต้องวิเคราะห์ เช่น การฝึกอบรมกลุ่มพยาบาล สื่อใดจะ
เหมาะสมกับกลุ่มพยาบาล วิทยากรต้นแบบต้องตระหนักและพิจารณา เพื่อความเหมาะสม   

พระวิทยากรต้นแบบจะต้องมีทักษะการเสริมสร้างสันติวิธีหรือพุทธสันติวิธีในองค์กร 
เช่น ทักษะการไกล่เกลี่ยความขัดแย้ง วิทยากรต้นแบบจะต้องฝึกปฏิบัติจนเกิดความช านาญ เพราะ
ช่วงเวลาไปฝึกอบรมในองค์กร โจทย์หนึ่งที่ผู้จัดการฝึกอบรมต้องการคือความรักความสามัคคีใน
องค์กร ซึ่งหมายถึงคนในองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ มีความขัดแย้งกันในการท างานหรือส่วนตัว มีผล
ท าให้องค์กรขาดการพัฒนาไปในทางที่ดี  ในฐานะเป็นวิทยากรต้นแบบจะต้องถือโอกาสนี้ท าให้คนใน
องค์กรสามัคคีกันโดยมุ่งประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน วิทยากรต้นแบบต้องมีทักษะในการจัดการ
ความขัดแย้งจากภายในสู่ภายนอก ด้วยการสามารถจัดการกับทิฐิ มานะ ความโกรธ ปฏิฆะ อันน าไปสู่
ความขัดแย้ง วิทยากรต้นแบบต้องให้เครื่องมือในการจัดการความขัดแย้ง เครื่องมือป้องกันความ
ขัดแย้งในการท างานร่วมกันรวมถึงการด าเนินชีวิต จึงต้องอาศัยกิจกรรมเพ่ือเชื่อมโยงประสานใจ 
กิจกรรมจะเป็นประสานของคนในองค์กรให้เกิดความรักความสามัคคี   วิทยากรต้องมีทักษะการสาน
เสวนาเพ่ือสร้างความเข้าใจกัน ในมิติเกิดความขัดแย้งการสานเสวนาจะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการ
เสริมสร้างองค์กรสันติสุข เพราะหัวใจของการสานเสวนาคือการฟังด้วยด้วยใจ ฟังบุคคลที่เราเห็นต่าง
ว่าเขาต้องการอะไร เขารู้สึกอย่างไร  และกระบวนการขอโทษอย่างจริง การให้อภัย กระบวนการกลุ่ม 
รวมถึงสันติสนทนา  พระวิทยากรต้นแบบจึงมีความเป็นที่ต้องทราบบริบทขององค์กรนั้นๆ จึ งจะ
สามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งในองค์กร ควรจะให้หลักธรรมหรือพุทธสันติวิธีใดในการแก้ปัญหาความ
ขัดแย้ง เพ่ือออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับปัญหาความขัดแย้งขององค์กร  เครื่องมือพุทธสันติวิธี
พระวิทยากรจึงจ าเป็นต้องเข้าใจและมีทักษะในการใช้เครื่องมือพุทธสันติวิธี เพ่ือ เสริมสร้างองค์กร
สันติสุข   
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วิทยากรต้นแบบจึงต้องเรียนรู้และมี พุทธสันติวิธี เป็นเครื่องมือ ประกอบด้วย 
“ความหมายความส าคัญของพุทธสันติวิธี  ประเภทของพุทธสันติวิธี  เครื่องมือของพุทธสันติวิธี    
การสื่อสารโดยพุทธสันติวิธี  หลักธรรมเสริมสร้างพุทธสันติวิธี  การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี  
การจัดการความขัดแย้งโดยพุทธสันติวิธี  และการจัดการความขัดแย้งโดยพุทธสันติวิธี ใน
พระไตรปิฎก”  ท าให้พุทธสันติวิธีจึงเป็นเครื่องมือของวิทยากรต้นแบบธรรมะโอดี เป็นวิธีจัดการความ
ขัดแย้งของพระพุทธเจ้า วิทยากรต้นแบบธรรมะโอดีต้องไปเสริมสร้างสันติสุขในองค์กรมิติของ
บุคลากรในองค์กร พุทธสันติวิธียังรวมไปถึงการเคารพในพหุวัฒนธรรม มีความเคารพในความแตกต่าง 
มีความอดทนในการอยู่ร่วมกัน แสวงจุดร่วมสงวนจุดต่าง วิทยากรต้นแบบจะต้องมีความตระหนักใน
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ   

๕) ด้านการสร้างสันติภายใน   พระวิทยากรต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ สติ-สันติ  
ทัศนคติ การสร้างเครือข่ายการท างาน โดยสิ่งที่มุ่งเน้นมากคือ การสร้างสันติภายในก่อนจะออกไปเผย
แผ่ธรรม ต้องมีสติมีสมาธิอันมั่นคงสามารถควบคุมอารมณ์ในการเป็นวิทยากรต้นแบบมีการพัฒนาจิต
ด้วยวิปัสสนากรรมฐานตามแนวทางสติปัฏฐาน เพ่ือสร้างสันติภายใน มีการน าเครื่องมือของพุทธสันติ
วิธีไปใช้ในการเผยแผ่ธรรม มีความเป็นต้นแบบของความสงบ มีสมณสารูปน่าเลื่อมใส  มีสติ มีขันติ   
มีสันติในการเป็นวิทยากรต้นแบบ วิทยากรต้นแบบจะต้องมีกรรมฐานหรือวิปัสสนาฐานตามแนวสติ
ปัฏฐาน๔ เป็นฐานส าคัญของวิทยากรต้นแบบทุกลมหายใจ  เพราะการท างานด้านวิทยากรต้นแบบ
จะต้องเจอปัญหาอุปสรรค เจอบททดสอบ  เจอความล้มเหลว วิทยากรต้นแบบต้องอาศัยวิปัสสนา
กรรมฐานเป็นเครื่องมือเพ่ือสร้างฐานของความมั่นคงทางด้านจิตใจสอดรับการพุทธสันติวิธีอันเป็น
สันติภายในของผู้จะพัฒนาเป็นวิทยากรต้นแบบ  วิทยากรต้นแบบจึงพัฒนาตนให้เป็นผู้มีสติ มีขันติ   
มีสันติในการเป็นวิทยากรต้นแบบด้วยการฝึกสติสมาธิเพ่ือมุ่งสู่ความสุขภายใน “เริ่มด้วยความสงบ  
จบด้วยความฉลาด” สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้ถึงแม้จะเจอโลกธรรมฝ่ายลบ พระวิทยากร
ต้นแบบธรรมะโอดีโดยพุทธสันติวิธีจะต้องมีสันติในเรือนใจ เป็นต้นแบบของความสงบสามารถรู้เท่า
ทันกิเลสทุกลมหายใจ เพ่ือจะน าความสงบไปมอบให้กับเพ่ือนมนุษย์  สงบทั้งภายในและสงบทั้ง
ภายนอก มีสันติภายในมีความสงบเป็นฐานของการเป็นวิทยากรต้นแบบ ด้วยพุทธพจน์ที่ว่า “สุขอ่ืน
ยิ่งกว่าความสงบไม่มี”  

สรุปว่า พระวิทยากรต้นแบบสันติภาพ จะต้องมี (Attitude)  ทัศนคติต่อการแก้ปัญหา
ความขัดแย้งโดยไม่ใช้ความรุนแรง มีอุดมการณ์ของนักเผยแผ่ธรรมและการเป็นวิทยากรต้นแบบ      
มีMindsetเชิงบวกมีสัมมาทิฐิในการเป็นวิทยากรต้นแบบ มีจิตวิญญาณของความเป็นครูและจิตอาสา
เพ่ือช่วยสังคมให้ดีขึ้น  วิทยากรต้นแบบจึงต้องปรับMindsetเชิงบวกหรือสัมมาทิฐิในการท างานเผย
แผ่พระพุทธศาสนา มีความใจกว้างในการรับค าแนะน าจากผู้อ่ืนเพ่ือการพัฒนาตน เชื่อมั่นว่าการเป็น
วิทยากรต้นแบบสามารถเปลี่ยนแปลงสังคมได้ “เปลี่ยนแปลงสังคมในจุดที่เรายืน” ภายใต้ค าว่า “จุด



 

๗๑๙ 

 

ไฟด้วยความเป็นวิทยากรต้นแบบ  ใส่เชื้อด้วยธรรมะโอดีธรรมะพัฒนาองค์กร   เกื้อกูลด้วยพุทธสันติ
วิธีเสริมสร้างสันติสุข และหนุนปัญญาพัฒนาชีวิตเพ่ือนมนุษย์”  บุคคลที่ประสบความส าเร็จล้วนมี 
Mindset ในทางบวก ซึ่ง Mindset เป็นวิธีคิดในการน าไปสู่พฤติกรรมบวกหรือลบของแต่ละบุคคล   
จึงแบ่งออก ๒ ประการ คือ ๑) ทัศนคติปิด (Fixed Mindset) เป็นลักษณะวิทยากรที่กลัวความ
ผิดพลาด วิ่งหนีค าวิจารณ์ มีความอดทนต่ า ท้อแท้ง่าย ล้มเลิกเร็ว ประสบความส าเร็จช้า มีวิทยากร
จ านวนมากที่มีMindsetแบบนี้  จึงยากที่จะประสบความส าเร็จในการขับเคลื่อนจากภายใน           
๒) ทัศนคติเปิด(Growth Mindset) เป็นลักษณะวิทยากรที่มีการเรียนรู้ ทุกความผิดพลาดเป็น
บทเรียนเป็นประสบการณ์บททดสอบ เพราะยิ่งสูงยิ่งเจอมารตัวใหญ่ ยิ่งสูงยิ่งต้องมีสติในการด าเนิน
ชีวิตและการท างาน การจะพัฒนาการเป็นวิทยากรต้นแบบจึงต้องมีMindsetแบบบวก โดยการมองว่า
การเป็นวิทยากรต้นแบบสามารถช่วยให้องค์กรสังคมดีขึ้นได้ 

วิทยากรต้นแบบจึงมีอุดมการณ์ที่ยึดมั่น คือใจที่อยากจะเป็นวิทยากรต้นแบบหรือเป็น
นักเผยแผ่พระพุทธศาสนา วิทยากรต้นแบบที่มีอุดมการณ์จะมีฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา อันเป็นฐาน
ของความประสบความส าเร็จในการพัฒนาตนเป็นวิทยากรต้นแบบ ขาดซึ่งอุดมการณ์ในการเป็น
วิทยากรต้นแบบจึงยากต่อการพัฒนาเป็นวิทยากรต้นแบบ อุดมการณ์ต้องท าเพ่ือสังคมหรือผู้ อ่ืน     
ด้วยการก้าวข้ามการท าเพ่ือตนเอง ถ้าวิทยากรต้นแบบมีอุดมการณ์เพ่ือตนเองเท่านั้นจะยากมากใน
การพัฒนาตนเอง อุดมการณ์จึงเกิดจากหัวใจที่ยิ่งใหญ่ พร้อมที่จะรับใช้เพ่ือนมนุษย์ในฐานะวิทยากร
ต้นแบบ  วิทยากรต้นแบบจึงต้องมีจิตวิญญาณของความเป็นครูและจิตอาสาเพ่ือช่วยสังคมให้ดีขึ้น 
เพราะครูเป็นฐานของการเป็นผู้สอนเป็นหลักกัลยาณมิตร ๗ ประการ  ประกอบด้วย ๑) ปิโย คือการ
ท าตัวให้เป็นที่รักแก่ศิษย์และบุคคลอื่นๆ  ๒) คุรุ คือการเป็นบุคคลที่มีความหนักแน่น มีจิตใจมั่นคง มี
ความรู้น่าเคารพนับถือ  ๓) ภาวนีโย คือการเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้มีความประพฤติดีงาม  
๔) วัตตา คือเป็นผู้ความมุ่งม่ันในการตักเตือนสั่งสอนโดยไม่เกรงกลัวว่าจะเกลียด มีความฉลาดในการ
ใช้ค าพูด ๕) วจนักขโม คือเป็นมีความอดทนต่อถ้อยค าโดยมีเจตนาดีเป็นที่ตั้ง  ๖) คัมภีรัญจะ กถัง กัต
ตา คือการรู้สอนจากง่ายไปหายาก หรือมีความลึกซึ้งขึ้นโดยล าดับ ใช้กิจกรรมเพ่ือท าให้สิ่งที่สอนง่าย
ขึ้น  ๗) โน จัฎฐาเน นิโยชเย  คือการรู้จักแนะน าในทางที่ถูกที่ควรไม่แนะน าออกนอกลู่นอกทาง   
สอนตามหลักค าสอนของพระพุทธเจ้า และนอกจากนั้นวิทยากรต้นแบบต้องมีความเป็นจิตอาสา  
ด้วยการออกไปช่วยเหลือสังคมในมิติต่างๆ เช่น น้ าท่วม หรือ สถานที่ใดที่ได้รับความเดือดร้อน การไป
ช่วยเยียวยาด้วยธรรมะด้วยการรวมกลุ่มวิทยากรต้นแบบออกไปท างานเพ่ือสังคมเป็นกิจกรรมที่มี
ความรับผิดชอบต่อสังคม  ท าให้สอดคล้องกับ “คุณลักษณะวิทยากร” วิทยากรต้องมีคุณลักษณะ
ภายในมีจิตวิญญาณความเป็นครู มีสัมมาทิฐิเชิงบวก มีความกระหายมีฉันทะในการเป็นของวิทยากร 
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แผนภาพที่ ๖.๓๐  รูปแบบการการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพ 
 
 

 

รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพ 

ด้าน 
พระวิทยากร

ต้นแบบ 

ด้าน 

การฝึกอบรม
ธรรมะโอดี 

ด้าน 

การพัฒนา
องค์กร 

K-U-M-S-A-N 

MODEL 

ด้าน 

การสร้าง
สันติภาพใน 

ด้าน 

เคร่ืองมือพุทธ
สันติวิธ ี

เข้าใจ 

พระวิทยากรต้นแบบสันติภาพ 

ความรู้ สติ-สันติ ทักษะ ทัศนคติ เครือข่าย 
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รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพตามแนวทางของ K-U-M-S-A-N MODEL   
K (Knowledge) 
ความรู้ 
 

ความรู้ในการเป็นวิทยากรต้นแบบกระบวนการ (Facilitator) 
ความรู้ในการเป็นวิทยากรตามศาสตร์สมัยใหม่ 
ความรู้ในการเป็นวิทยากรตามพระพุทธศาสนาเถรวาท 
ความรู้ในการเป็นวิทยากรตามรูปแบบการฝึกอบรมธรรมะโอดี 
ความรู้ในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาตามพระไตรปิฎก 

U (Understand) 
เข้าใจ 
 
 

ความเข้าใจในหลักค าสอนพระพุทธเจ้าและหัวใจของพระธรรมทูต 
ความเข้าใจในหลักการ วิธีการ อุดมการณ์ในการเผยแผ่ธรรม 
ความเข้าใจในบริบทขององค์กรและบุคคลผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ความเข้าใจในความเป็นพหุวัฒนธรรม เคารพในความแตกต่าง 
ความเข้าใจในปัญหาขององค์กรและผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นอย่างดี 

M (Mindfulness) 
สติ-สันติ 
 

สติมั่นคงสามารถควบคุมอารมณ์ในการเป็นวิทยากรต้นแบบ 
การพัฒนาจิตด้วยวิปัสสนากรรมฐานเพื่อสร้างสันติภายใน 
การน าเครื่องมือของพุทธสันติวิธีไปใช้ในการเผยแผ่ธรรม 
ความเป็นต้นแบบของความสงบ มีสมณสารูปน่าเลื่อมใส 
พัฒนาสติ ขันติ สันติในการเป็นวิทยากรต้นแบบสันติภาพ 

S (Skills) 
ทักษะ  

ทักษะในการเป็นวิทยากรต้นแบบ ทักษะการท ากิจกรรมกลุ่ม A L 
ทักษะวิธีการถ่ายทอดสื่อสารธรรม ทักษะการสร้างมนุษยสัมพันธ์ ทักษะการฟัง 
ทักษะการออกแบบกิจกรรม ทักษะการไกล่เกลี่ย ทักษะการสานเสวนา  
ทักษะการผลิตสื่อและใช้สื่อการสอน ทักษะการสอนแบบโค้ชชิ่ง  
ทักษะการคิดสร้างสรรค์และทักษะการแก้ปัญหาเชิงพุทธสันติวิธี 

A (Attitude) 
ทัศนคติ 

ทัศนคติต่อการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยไม่ใช้ความรุนแรง 
อุดมการณ์ของนักเผยแผ่ธรรมและการเป็นวิทยากรต้นแบบ 
Mindsetเชิงบวกมีสัมมาทิฐิในการเป็นวิทยากรต้นแบบ 
จิตวิญญาณของความเป็นครูและจิตอาสาเพื่อช่วยสังคมให้ดีขึ้น  
ความใจกว้างในการรับค าแนะน าจากผู้อื่นเพ่ือการพัฒนาตน 

N (Network) 
สร้างเครือข่าย  

การสร้างพลังเครือข่ายท างานเป็นกลุ่มเป็นทีมและนักประสานงาน 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออกแบบกิจกรรมการฝึกอบรมใหม่ๆ 
การพัฒนาสมรรถนะการเป็นวิทยากรต้นแบบร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 
การท ากิจกรรมร่วมกันกับต่างศาสนา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน 
การร่วมกันท ากิจกรรมเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อสังคมด้วยจิตอาสา  
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๖.๑.๓ น าเสนอรูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภาพที่ ๖.๓๑  รูปแบบการการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพ 
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๖.๒ ข้อเสนอแนะ 
 

๖.๒.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 

๑) ควรมีนโยบายการพัฒนาพระสงฆ์ทั่วประเทศเพ่ือพัฒนาเป็นพระวิทยากรต้นแบบ
สันติภาพ เพราะสันติภาพเป็นฐานของพระพุทธศาสนา โดยก าหนดเชิงนโยบายของคณะสงฆ์ทั่ว
ประเทศ   

๒) ควรมีการพัฒนาบุคคลทั่วไปเพ่ือพัฒนาเป็นวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติ
วิธี หรือ การเป็นวิทยากรต้นแบบสันติภาพ เพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและพัฒนาองค์กรสังคม 
โดยก าหนดเชิงนโยบายขององค์กร สังคม และภาครัฐ 

  

๖.๒.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ  
 

๑) จากผลการศึกษาพบว่ารูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี 
บุคคลผู้เป็นวิทยากรต้องอาศัยประสบการณ์และการฝึกฝนอยู่เสมอ เพ่ือให้เกิดความช านาญใน
กระบวนการใช้กิจกรรมสื่อสารกับผู้ เข้ารับการฝึกอบรม วิทยากรที่ผ่านการอบรมควรมีการฝึกฝน  
และศึกษาหาความรู้  ในด้านการสร้างกิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักธรรมการด าเนินชีวิตที่ทันต่อ
เหตุการณ์โลก มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

๒) การคัดเลือกพระสงฆ์เข้ารับการฝึกอบรมต้องคัดเลือกจากความมีฉันทะความ
ปรารถนาอย่างแรงกล้าในการพัฒนาตนเอง  มีความยึดมั่นในหลักการ  อุดมการณ์  วิธีการ การเผย
แผ่พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้า หลังจากผ่านการฝึกอบรมภาคทฤษฏีต้องมีการฝึกภาคปฏิบัติ
อย่างต่อเนื่องจึงจะสามารถยกระดับการเป็นวิทยากรต้นแบบสันติภาพได้   

 

๖.๒.๓ ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 

๑) น ารูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธีไปขยายผลกับ
กลุ่มเป้าหมายอ่ืนๆ เช่น วิทยากรกระบวนการค่ายฝึกอบรมในรูปแบบธรรมะ 

๒) ขยายกลุ่มเป้าหมายการฝึกอบรมโดยทดลองใช้กับกลุ่มประชากรในหมู่บ้านชุมชน  
เพ่ือสร้างสันติภายในและสร้างสันติภาพในชุมชน   



 
บรรณานุกรม 

 

๑. ภาษาไทย 
 

ก. ข้อมูลปฐมภูมิ 
 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.พระไตรปิฏกภาษาไทย  ฉบับมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย.  กรุงเทพมหานคร: โรงพมิพ์จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
 

 ข. ข้อมูลทุติยภูมิ  
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กรุงเทพมหานคร : เอ็กซเปอร์เน็ท, ๒๕๕๑. 
Buddhism  from Mahachula to Europe. บทเรียนความขัดแย้งสู่การขอโทษ. การศึกษาดูงาน
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กวีวงศ์.  สรรนิพนธ์พุทธทาสว่าด้วยสมานฉันท์และสันติวิธี. กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ที่โรงพิมพ์ตถา
ตา พับลิเคชั่น จ ากัด, ๒๕๕๐. 
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ติ้ง เฮ้าส์, ๒๕๕๘.   
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_______.  ประวัติพระพุทธศาสนา. พิมพ์ครั้งที่ ๒.กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราช
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_______. พระพุทธศาสนากับการสงเคราะห์ : Buddhism and Social works.  

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙. 
_______.  พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์.กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ที่โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราช
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_______.  พระพุทธศาสนาเถรวาท:Theravada Buddh.  กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐. 
 _______.  ประวัติพระพุทธศาสนา: History of Buddhism.  กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐. 
_______.  ศาสนาทั่วไป.  กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙. 
_______.  ประวัติพระพุทธศาสนา: History of Buddhism. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕. 
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ทินวัฒน์  มฤคพิทักษ์. พูดได้ พูดเป็น.  กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ที่ โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์, ๒๕๔๓. 
ทิศนา  แขมมณี.  รูปแบบการเรียนการสอน : ทางเลือกที่หลากหลาย.  กรุงเทพมหานคร : บริษัท

ด่านสุทธาการพิมพ์  จ ากัด, ๒๕๔๘. 
_______.  ศาสตร์การสอน องค์ความรู้ เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ มีประสิทธิภาพ .  

(กรุงเทพมหานคร : บริษัท ด่านสุทธาการพิมพ์, ๒๕๕๘. 
_______.  ศาสตร์การสอน :องค์ความรู้เพื่อจัดการกระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ .

กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๕. 
ธีรวัส  บ าเพ็ญบุญบารมี.  หลักการเผยแผ่พุทธธรรม  ศึกษาจากคัมภีร์พระไตรปิฎก  อรรถกถาฎีกา

ตลอดจนคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา.  กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิเบญมนิกาย,๒๕๕๐. 
นิพนธ์  ทิพย์ศรีนิมิตร. หลักการพูด.  งานส่งเสริมการผลิตต ารา: มหาวิทยาลัยทักษิณ, ๒๕๔๒. 
นิพนธ์  ไทยพานิช.  “เทคนิคการเป็นวิทยากร”ใน เทคนิคการนิเทศการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๕. 
นิรันดร์   จุลทรัพย์. กลุ่มสัมพันธ์ส าหรับการฝึกอบรม.  สงขลา : พิมพ์ที่ บริษัทน าศิลป์โฆษณาจ ากัด,  

๒๕๕๑. 
เนติภูมิ  มายสกุล. การไกล่เกลี่ยออนไลน์: นวัตกรรมใหม่ของการระงับข้อพิพาท. กรุงเทพมหานคร: 

พิมพ์ที่บริษัทธนาเพรส จ ากัด, ๒๕๖๐. 
บุษบง ชัยเจริญวัฒนะและเหมือนขวัญ เรณุมาศ.  สันติวิธี: การจัดการความขัดแย้งตามแนวทาง

สันติวิธี.  กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ที่บริษัทแดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จ ากัด, ๒๕๖๐. 



 
๗๒๘ 

 

บูรชัย  ศิริมหาสาคร. การศึกษาที่เน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา.  กรุงเทพมหานคร: พิมพ์
บริษัท บุ๊ค พอยส์  จ ากัด, ๒๕๔๖. 

ปกรณ์ ปรียากร. ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาในการบริหารการพัฒนา. กรุงเทพมหานคร: 
สามเจริญพานิช,  ๒๕๓๘. 

ปฎิพล  ตั้งจักรวรานนท์.  การน าเสนออย่างมืออาชีพ.  กรุงเทพมหานคร: ธรรกมลการพิมพ์, ๒๕๕๔. 
ประเวศ วะสี.  สันติวิธีกับสิทธิมนุษยชน.  พิมพ์ครั้งที่ ๑.  กรุงเทพมหานคร: ส านักงานสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ, ๒๕๔๕. 
ประเวศน์  มหารัตน์สกุล.  การจัดการทรัพยากรและการพัฒนามนุษย์.  กรุงเทพมหานคร : บริษัท

ปัญญาชนดิสทริบิวเตอร์จ ากัด, ๒๕๕๖. 
_______. องค์การและการจัดการ.  กรุงเทพมหานคร: ส.เอเซียเพรส, ๒๕๕๔. 
ปาริชาด   สุวรรณบุบผา.  สานเสวนาสานใจสู่ใจ:Heart to Heart Dialogue.  กรุงเทพมหานคร:

พิมพ์ที่ หจก.ควอลิตี้ อาร์ท, ๒๕๕๒. 
_______. คู่มือการจัดกระบวนการสานเสวนา: ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล. 

กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ที่โรงพิมพ์ภาพพิมพ์, ๒๕๕๓. 
ปีเตอร์ แอ็คเคอร์แมนและแจ๊ค ดูวาลล์ . พลังแห่งสันติวิธี: การยุติปัญหาความขัดแย้งในรอบ

ศตวรรษ. กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ที่บริษัท แปลนพริ้นท์ติ้ง จ ากัด, ๒๕๕๓. 
ผล  ยาวิชัย.  สัมมนา.  กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ที่โอ.เอส. พริ้นติ้ง เฮาส์, ๒๕๕๓. 
พระกวีวรญาณ (จ านงค์  ทองประเสริฐ ราชบัณฑิต).  วิชาศาสนา. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหา 
พระครูศรีสุนทรและพระครูวินัยธรสุรัฐ  สิริปุญฺโญ. ธรรมนิเทศ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬา, 

๒๕๕๘. 
พระเทพโพธิวิเทศ (วีรยุทธ์ วีรยุทฺโธ).  วิสัยทัศน์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในแดนพุทธภูมิ  

เสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน.  อินเดีย-เนปาล:  ส านักงาน
พระธรรมทูต อินเดีย-เนปาล, ๒๕๕๓. 

_______. วิสัยทัศน์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในแดนพุทธภูมิ .  อินเดีย-เนปาล:  ส านักงานพระ
ธรรมทูต อินเดีย-เนปาล, ๒๕๕๓. 

พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี  สุรเตโช ป.ธ.๙, ราชบัณฑิต).  เทศน์ : การเผยแผ่ที่ส าคัญศักดิ์สิทธิ์ .  
กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์เลี่ยงเชียง, ๒๕๕๐. 

_______. ภาษาเทศน์ภาษาไทย.  กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์เลี่ยงเชียง, ๒๕๕๓. 
_______. เทศน์การเผยแผ่ที่ส าคัญศักดิ์สิทธิ์.  กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์เลี่ยงเชียง,  ๒๕๕๐. 
_______. ภาษาเทศน์ ภาษาไทย.  กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์เลี่ยงเชียง, ๒๕๕๒. 
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พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต).   หลักการและวิธีการเทศน์.  กรุงเทพมหานคร : หจก.
สามลดา, ๒๕๕๕. 

_______. การเผยแผ่เชิงรุก.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘. 
_______. การศึกษาเพื่อสันติสุขของสังคมไทย. 
_______. ปณิธาน ๓ ประการ.  กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ที่โรงพิมพ์พระพุทธศาสนาของธรรมสภา, 

๒๕๕๙. 
_______. ธรรมประกาศโนบาย.  กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ที่ หจก.สามลดา, ๒๕๕๒. 
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต) .  ทศวรรณธรรมทัศน์พระธรรมปิฎกหมวดศึกษาศาสตร์ .

กรุงเทพมหานคร:ธรรมสภา, ๒๕๔๓. 
_______. งานพระธรรมทูตในต่างประเทศ .  กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, ๒๕๔๓. 
_______. พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม.  กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓. 
_______. ถึงเวลามารื้อปรับระบบพัฒนาคนกันใหม่.กรุงเทพมหานคร:มูลนิธิธรรม,๒๕๔๓. 
_______. พุทธวิธีในการสอน.  กรุงเทพมหานคร: บันลือสาส์น, ๒๕๕๗. 
พระธรรมวิมลโมลี (รุ่น  ธีรปัญฺโญ ป.ธ.๙, พธ.ด.).  พระนักเทศน์ เฉลิมพระเกียรติ  ๘๔  พรรษา  

หลักสูตรวิชาการเทศ.  กรุงเทพมหานคร : หจก.สามลดา, ๒๕๕๓. 
พระปราโมทย์  วาทโกวิโท (ป.วาทะนอกไมค์).  พูดนอกไมค์ในองค์กร . พิมพ์ครั้งที่ ๔. 

กรุงเทพมหานคร: บริษัทโชติกา บิสเน็ส พริ้นท์ จ ากัด, ๒๕๕๖.  
พระพรหมคุณาภรณ์  (ป .อ.ปยุตโต) .   พจนานุกรมพุทธศาสตร์   ฉบับประมวลธรรม .  

กรุงเทพมหานคร: บริษัท เอส.อาร์.พริ้นติ้ง แมส โปรดักส์ จ ากัด, ๒๕๔๘. 
_______. พุทธวิธีในการสอน. กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม, ๒๕๕๗. 
_______. จาริกบุญ-จาริกธรรม.  กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ที่บริษัทพิมพ์สวย จ ากัด, ๒๕๕๓. 
_______. การพัฒนาที่ยั่งยืน. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๔๒. 
_______. พจนานุกรมพุทธศาสน์ฉบับประมวลศัพท์ .  กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ผลิธัมม์,  

๒๕๕๖. 
_______. ตามทางพุทธกิจ.  นนทบุรี: ส านักพิมพ์สยามปริทัศน์ จ ากัด,  ๒๕๕๗. 
_______. พจนานุกรมฉบับประมวลธรรม.  พิมพ์ครั้งที่  ๑๐.  กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอส.

อาร์.พริ้นติ้ง แมส โปรดักส์ จ ากัด,  ๒๕๔๕. 
พระพรหมบัณฑิต  (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). “สุจริตธรรมกถา”. ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต, ใน

โอกาสบ าเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล ๖๒ ปี,๒๕๖๐. 
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_______. พระธรรมเทศนาในอเมริกา.  นนทบุรี: นิติธรรมการพิมพ์, ๒๕๕๘. 
_______. ทิศทางการศึกษาไทยและยุทธศาสตร์พระพุทธศาสนา.  (กรุงเทพมหานคร:  โรงพิมพ์

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 
_______. ทิศทางการจัดการศึกษาในยุคดิจิตัล.  การบรรยายงาน ๕๗ ปี ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑.  ๙  กรกฎาคม   ๒๕๖๑. 
_______. วิธีบูรณาการพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่พระพุทธศาสนากับความสมานฉันท์

แห่งชาติ.  กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์             มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 
_______. ศาสตร์พระราชา.  นนทบุรี: พิมพ์ที่ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชน ปริ้นติ้ง, ๒๕๖๐. 
_______. สันติภาพมิติพระพุทธศาสนา.  การบรรยายแก่นิสิตปริญญาเอก สาขาสันติศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙.  ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙.    
_______. การประชุมผู้น าศาสนาเพื่อสันติภาพในประชาคมอาเซียน.บรรยายวิชาการงานขันติธรรม

ทางศาสนา, ๒๕๕๗. 
_______. คุณูปการพระพุทธศาสนากับการพัฒนามนุษย์: Buddhist Contribution to Human 

Development.  การปาฐกถาพิเศษงานวิชาการนานาชาติ.  ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑. 
_______. คุณูปการพระพุทธศาสนากับการพัฒนามนุษย์ที่สมบูรณ์. การปาฐกถาพิเศษงานประสาท

รับปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑. 
พระมหาก าพล คุณงฺกโร.   การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ .  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙. 
พระมหาดวงเด่น ฐิตญาโณและขันทอง วัฒนะประดิษฐ์และคณะ. รายงานการวิจัยศูนย์อาเซียน: 

ความหลากหลายทางชาติพันธุ์กับวิถีการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในประชาคมอาเซียน 
กรณีศึกษานิสิตกลุ่มประเทศCLMV ใน มจร. นนทบุรี: พิมพ์ที่ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชน 
ปริ้นติ้ง, ๒๕๕๙. 

พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ.  สัมมนาพระพุทธศาสนา. ขอนแก่น: พิมพ์ที่ หจก.โรงพิมพ์คลังนานา 
พระมหานพดล  ธมฺมานนฺโท.  เปลี่ยนโลกจากภายใน กิจกรรมเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง.  นนทบุรี: 

พิมพ์ที่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชน ปริ้นติ้ง, ๒๕๖๐. 
พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญและคณะ.  ชุดความรู้สุขชีวีวิถีพุทธการเข้าถึงความสุขตามแนวทาง

พระพุทธศาสนา.  นนทบุรี: นิติธรรมการพิมพ์, ๒๕๖๑. 
พระมหาประยูร ธมฺมจิตฺโต. พุทธวิธีการสร้างสันติภาพ. ปาฐกถาการประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งท่ี ๑๖:  
พระมหาประสิทธิ์  ญาณปฺปทีโป. วิชาวิทยากร. นนทบุรี : ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชน ปริ้นติ้ง , ๒๕๕๖. 
พระมหาเป้า  เตชปญฺโญ. นโยบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนา:วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต.

บัณฑิตวิทยาลัย:มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๕๒. 



 
๗๓๑ 

 

พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี ป.ธ.๙ ราชบัณฑิต).  ปณิธานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุโรป. 
บรรยายพิเศษการประชุมสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรปครั้งที่๑๐, ๒๕๕๙.  ๒๑ 
สิงหาคม ๒๕๕๙.   

พระมหายุทธนา นรเชฎฺโฐ(ศิริวรรณ) . พระพุทธศาสนากับการแก้ไขความขัดแย้งทางการเมืองใน
สังคมไทย: กรณีศึกษากลุ่มเสื้อเหลืองและกลุ่มเสื้อแดง.  กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ที่โรง
พิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 

พระมหาวุฒิชัย  วชิรเมธี .  พุทธสันติวิธี: พระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพ. สัมภาษณ์การสร้าง
สันติภาพภายในและสันติภาพภายนอก ณ ไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย , ๒๕๕๘.  ๙ 
พฤษภาคม ๒๕๕๘. 

_______. อหิงสามรรคาสู่สันติภาพ. กรุงเทพมหานคร: มหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์, ๒๕๕๕). 
พระมหาศุภกิจ  สุภกิจฺโจ (ภักดีแสน). การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักไตรสิกขา : พุทธจักร 

โลกร่มเย็นดับเข็ญได้ด้วยศาสนา ปีที่   ๖๙  ฉบับที่   ๖ มิถุนายน  ๒๕๕๘.  
พระนครศรีอยุธยา : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 

พระมหาสมบูรณ์  วุฑฺฒิกโร. ขันติธรรมทางศาสนากรณีพุทธศาสนา: Religious Tolerance A 
Case of Buddhism.  บรรยายวิชาการนิสิตหลักสูตรสันติศึกษา มหาจุฬา, ๒๕๕๗. 

พระมหาหรรษา  ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร). การสานเสวนาสังคมพหุวัฒนธรรม มุมมองต่างศาสนิก
ชน. หลักสูตรการพัฒนาความเป็นผู้น าศาสนายุคใหม่ สถาบันพัฒนาผู้น าศาสนาอิสลาม 
ส านักจุฬาราชมนตรี, ๒๕๖๐.  ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๖๐.  

_______. พระพุทธศาสนากับวิทยาการสมัยใหม่.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

_______. พุทธสันติวิธี การบูรณาการหลักการและเครื่องมือจัดการความขัดแย้ง .  กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

_______. หลักศาสนากับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท.  กรุงเทพมหานคร : บริษัท แอคทีฟ พริ้นท์ จ ากัด, 
๒๕๕๖. 

_______. พระพุทธศาสนากับวิทยาการสมัยใหม่.  กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

_______. พระพุทธศาสนากับการพัฒนามนุษย์.  การอภิปรายน าเสนอทางวิชาการงานวิสาขบูชา
นานาชาติครั้งท่ี ๑๕.  ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑. 

_______. พุทธสันติวิธี : การบูรณาการหลักการและเครื่องมือจัดการความขัดแย้ง . 
กรุงเทพมหานคร: บริษัท ๒๑ เซ็นจูรี่ จ ากัด, ๒๕๕๔. 



 
๗๓๒ 

 

_______. สันติศึกษา: พุทธวิถีสูสันติภาพโลก: Peace Studies: The Buddhist Path to 
World Peace.  นนทบุรี: พิมพ์ที่บริษทั ปัญญฉัตร์ บุ๊คส์ บายดิ้ง จ ากัด,๒๕๕๙. 

_______. เสนอมุมมองวิชาการด้านสันติภาพระดับโลกผ่านการสื่อสารทางเฟชบุ๊ค.  ประวัติศาสตร์
การสร้างสันติภาพระดับโลกระหว่างสหรัฐอเมริกากับเกาหลีเหนือ .  ๑๕  มิถุนายน 
๒๕๖๑. 

_______.  พุทธสันติ วิธี  : การบู รณาการหลักการและเครื่ อง มือจัดการความขัดแย้ ง .
กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ที่บริษทั ๒๑ เซ็นจูรี่ จ ากัด, ๒๕๕๔. 

_______. พระพุทธศาสนากับวิทยาการสมัยใหม่.  กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ที่โรงพิมพ์มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

_______. แนวโน้มบทบาทพระสงฆ์กับการเมืองไทยในสองทศวรรษหน้า .  พระนครศรีอยุธยา:  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

_______. พุทธสันติวิธี: หลักการท างานด้านสันติภาพของพระพุทธเจ้า. การบรรยายหลักการสร้าง
สันติภาพเรื่องโอวาทปาติโมกข์ ณ สวนไผ่เวฬุวัน อินเดีย, ๒๕๕๘.กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘. 

_______.  ขั น ติ ธ ร ร ม ท า ง ศ า ส น า กั บ ค ว า ม อ ยู่ ร อ ด ข อ ง ม นุ ษ ย ช า ติ .
https://www.gotoknow.org/posts/504840, ๒๕๖๑.  ค้นเมื่อ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑. 

พระมหาอดิศร  ถิรสีโล.  คุณธรรมส าหรับครู.  กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 
๒๕๔๔. 

พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ ฐิตญาโณ) .  พุทธวิธีเผยแผ่พระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร: โรง
พิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐. 

พระราชปริยัติกวี.  การจัดการความขัดแย้งโดยพุทธสันติวิธี : วิชาพุทธสันติวิธี. บรรยายนิสิต
ปริญญาเอก สาขาสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐. 

_______. การวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน: The Research on Buddhism 
for Sustainable  Development.  ประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่๒. ๒๐ 
มีนาคม ๒๕๖๑. 

_______. พระพุทธศาสนากับการพัฒนามนุษย์.  การอภิปรายทางวิชาการงานวิสาขบูชานานาชาติ
ครั้งที่ ๑๕. 

พระราชรัตนมุนี(บุญเทียม ญาณินฺโท). วิทยาการการสอนศีลธรรมของพระสงฆ์ในมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาบรรณาคาร, ๒๕๕๙. 

_______. บริหารแบบธรรมทูตอินเดีย คุณสมบัติของพระธรรมทูต . กรุงเทพมหานคร : บริษัท
อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง.จ ากัด,  ๒๕๔๙. 



 
๗๓๓ 

 

พระราชวรมุนี (ป.อ.ปยุตฺโต) .  เทคนิคการสอนของพระพุทธเจ้า.  กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิพุทธ
ธรรม, ๒๕๔๕. 

พระราชวรเมธี.  แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔  การน า
นโยบายสู่การปฏิบัติ. 

พระศรีคัมภีรญาณ. การสร้างสันติภาพของพระพุทธเจ้า.  การบรรยายนิสิตปริญญาโทวิชาพุทธสันติ
วิธี หลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 

พระศักดิ์ดา  วิสุทฺธิญาโณ .  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพระพุทธศาสนา:วิทยานิพนธ์พุทธ
ศาสตรมหาบัณฑิต.  บัณฑิตวิทยาลัย:มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๕๑. 
หน้าบทคัดย่อ. 

 พระสุธีรัตนบัณฑิต.  การสร้างและพัฒนาตัวชี้วัดความสุขของประชาชนตามหลักค าสอนของ
พระพุทธศาสนา.  นนทบุรี: พิมพ์ที่บริษัทดีไซน์ ดีไลท์ จ ากัด, ๒๕๕๙. 

พระสุธีรัตนบัณฑิตและคณะ.  CSRเชิงพุทธ: Corporate Social Responsibility.  นนทบุรี: 
บริษัทดีไซน์ ดีไลท์ จ ากัด สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์, ๒๕๖๐. 

_______. รายงานการวิจัยการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวทางพระพุทธศาสนา .  
กรุงเทพมหานคร: สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์, ๒๕๖๐. 

พล.อ.เอกชัย ศรีวิลาศ ผู้อ านวยการส านักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า. สงครามและ
สันติภาพ. การบรรยายนิสิตปริญญาเอก สาขาสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย.  ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙.    

พะยอม  วงศ์สารศรี. การบริหารทรัพยากรมนุษย์. พิมพ์ครั้งที่ ๗.  กรุงเทพมหานคร : คณะวิทยาการ
จัดการ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, ๒๕๔๑. 

พัฒนา   สุ ขประ เสริ ฐ .  กลยุทธ์ ในการฝึ กอบรม .   พิม พ์ครั้ งที่  ๒ .   กรุ ง เทพมหานคร : 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๑. 

พิเชฏร์   กาลามเกษตร์. การเสวนาวิชาการนักวิชาการศาสนากับการสร้างความเข้าใจอันดี
ระหว่างศาสนิกของศาสนา  .   ภาควิชาศาสนาและปรัชญา  คณะพุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐.  ๑๙  กันยายน ๒๕๖๐. 

พุทธทาสภิกขุ.  อบรมพระธรรมทูต. ธรรมสภา: ในมงคลกาล ๑๐๐ ปี พุทธทาสภิกขุ,  ๒๕๔๙.  
ไพรินทร์  โชติสกุลรัตน์. สื่อสารอย่างสันติ. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์เสมสิกขาลัย, ๒๕๕๔. 
ไพรินทร์ โชติสกุลรัตน์ และ นริศ มณีขาว. สื่อสารสร้างสันติ: เปลี่ยนความขัดแย้งเป็นพลัง

สร้างสรรค์ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล. นนทบุรี: พิมพ์ที่
โรงพิมพ์ภาพพิมพ์, ๒๕๕๙. 



 
๗๓๔ 

 

ไพศาล  วิสาโล.  สร้างสันติด้วยมือเรา : คู่ มือสันติวิธีส าหรับนักปฏิบัติการไร้ความรุนแรง .
กรุงเทพมหานคร: ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๐. 

ภูริวัจน์ ปุณยวุฒิปรีดา.  พฤติกรรมองค์การ. กรุงเทพมหานคร:จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ จ ากัด, ๒๕๕๘. 
มงคล   กรัตะนุตถะ. Training Handbook เทรนนิ่งแบบมืออาชีพ.  กรุงเทพมหานคร: บริษัท ธิงค์ 

บียอนด์ บุคส์ จ ากัด, ๒๕๕๖. 
มนต์ชัย  พินิจจิตรสมุทร.  Dialogue: สุนทรียสนทนาฉบับนักปฏิบัติ. กรุงเทพมหานคร:พิมพ์ที่

บริษัทจงเจริญเทพารักษ์การพิมพ์ จ ากัด, ๒๕๕๓. 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  ธรรมนิเทศ.  พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 
_______. พระไตรปิฎกฉบับสากล: วิถีธรรมจากพุทธปัญญา. กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ที่โรงพิมพ์

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑. 
_______. ภาวะผู้น าแนวพุทธในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระพรหม มังคลาจารย์ 

(ปัญญานันทะ ภิกขุ) . กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
๒๕๖๐. 

_______. รวมบทความวิชาการพระพุทธศาสนา ปรัชญา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ .  
กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ที่โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๖๐. 

_______. สารนิพนธ์พุทธศาสตร์บัณฑิต. กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ที่โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๖๑. 

มาร์แชล บี. โรเซนเบิร์ก ไพรินทร์ โชติสกุลรัตน์ แปล. สานสัมพันธ์ด้วยสันติ: คู่มือการแก้ไขความ
ขั ด แ ย้ ง อ ย่ า ง มี พ ลั ง แ ล ะ ยั่ ง ยื น  ส ถ า บั น สิ ท ธิ ม นุ ษ ย ช น แ ล ะ สั น ติ ศึ ก ษ า 
มหาวิทยาลัยมหิดล. นนทบุรี: พิมพ์ที่โรงพิมพ์ภาพพิมพ์, ๒๕๕๙. 

เมธัส  อนุวัตรอุดม. ชุดความรู้พื้นฐานแนวคิดการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี: สันติสนทนา.
ส านักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๕๖. 

_______. สันติสนทนา. ชุดความรู้พ้ืนฐานแนวคิดการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี , ส านักสันติวิธี
และธรรมาภิบาล: สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๕๖. 

ยนต์  ชุ่มจิต. ความเป็นครู. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์โอเดียนสโตร์, ๒๕๕๓. 
เยาวดี  วิบูลศรี. การประเมินโครงการ : แนวคิด และแนวปฏิบัติ.  กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์

แห่งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒. 
รังสี   สุทนต์. พุทธกิจ: กิจที่พระพุทธเจ้าทรงกระท า.  กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙. 



 
๗๓๕ 

 

ราชบัณฑิตยสถาน.  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒.  กรุงเทพมหานคร: นานมีบุ๊ค
พับลิเคชั่น, ๒๖๔๖. 

รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่๑. การวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมในอีสานใต้ .  บุรีรัมย์ : พิมพ์ที่บริษัท ไอพรินท์ แอนด์ 
เทคโนโลยี จ ากัด,๒๕๖๐. 

รุ่ง  แก้วแดง. ระบบราชการไทย. กรุงเทพมหานคร: มติชน, ๒๕๔๐. 
วศิน  อินทสระ.  พุทธวิธีในการสอน.  กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์เม็ดทราย, ๒๕๔๕. 
_______. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพระพุทธศาสนา เล่ม ๑ เล่ม ๒.  กรุงเทพมหานคร: 

บรรณาคาร, ๒๕๒๙. 
_______. พุทธวิธีในการสอน.  กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ธรรมดา, ๒๕๕๗. 
_______. โอวาทปาติโมกข์: การเผยแผ่ศาสนา.  กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ที่ โอ.เอส. พริ้นติ้ง เฮ้าส์,  

๒๕๔๕. 
วสันต์ พงษ์สุประดิษฐ์. การบรรยายพัฒนาพระวิทยากรโพธิสัตว์:ศิลปะการพูด.  ณ สวนป่าทิพย์

มงคลแสงธรรม จังหวัดราชบุรี,๒๕๖๑. 
วันชัย  วัฒนศัพท์. ความขัดแย้งหลักการและเครื่องมือแก้ปัญหา. ขอนแก่น: โรงพิมพ์คลังนานา

วิทยา, ๒๕๕๕. 
วันชัย  วัฒนศัพท์และคณะแปลและเรียบเรียง. การจัดการความขัดแย้งและการขอโทษ: ศูนย์สันติ

วิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า. กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ที่ พริ้นติ้ง ฮอลล์ 
จ ากัด, ๒๕๔๗.  

วันชัย วัฒนศัพท์และสุจินันท์  หรสิทธิ์ . คู่มือผู้สร้างความปรอดดองในกระบวนการประชาธิปไตย
แห่งการสานเสวนาหาทางออก .  กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ที่บริษัทศิริภัณฑ์ จ ากัด , 
๒๕๕๗. 

วันเพ็ญ  เขมะกนก.  หันหน้ามาฟังกัน:พุทธจิตตปัญญา คู่มือฝึกอบรมแนวสุนทรียสนทนาเพื่อสร้าง
สุขอย่างตื่นรู้. กรุงเทพมหานคร:พิมพ์ที่บริษัท บลูมมิ่ง ไอเดีย จ ากัด, ๒๕๕๗. 

วิจิตร  อาวะกุล.  การฝึกอบรมคู่มือฝึกอบรมและพัฒนาบุคคล.  กรุงเทพมหานคร: ศูนย์หนังสือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๐. 

_______. การฝึกอบรมรม.  กรุงเทพมหานคร:  ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐. 
วิชัย  ปิติเจริญธรรม.  ก้าวสู่วิทยากรมืออาชีพ.  กรุงเทพมหานคร : บริษัท  ฐานการพิมพ์,  ๒๕๕๑. 
_______. ก้าวสู่สุดยอดวิทยากรมืออาชีพ.  กรุงเทพมหานคร: บริษัท ฐานการพิมพ์จ ากัด, ๒๕๕๑. 
วิชัย  วงษ์ใหญ่.  พัฒนาหลักสูตรและการสอน: มิติใหม่.  กรุงเทพมหานครโรงพิมพ์รุ่งเรืองธรรม, 

๒๕๒๓. 



 
๗๓๖ 

 

วิทยา,  ๒๕๖๐. 
วิน  เชื้อโพธิ์หัก. การพัฒนาบุคลากรเพื่อการฝึกอบรม.  กรุงเทพมหานคร: โอเดียรสโตร์, ๒๕๓๗. 
วิบูลย์  บุญยธโรกุล. คู่มือวิทยากรและผู้จัดการฝึกอบรม. กรุงเทพมหานคร: ด่านสุธาการพิมพ์  จ ากัด, 

๒๕๕๔. 
ศิรภัสสรศ์  วงศ์ทองดี. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์.  กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ที่ บริษัท วี.พริ้นท์ 

จ ากัด, ๒๕๕๖. 
สงัด อุทรานันท์. พื้นฐานและการพัฒนาหลักสูตร.  กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 

๒๕๓๒. 
สถาบันข้าราชการพลเรือน. เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง  “กระบวนการฝึกอบรม” การ

ฝึกอบรมความรู้พื้นฐานด้านการฝึกอบรม.  กรุงเทพมหานคร: สถาบันพัฒนาข้าราชการ
พลเรือน ส านักงาน ก.พ.,  ๒๕๓๒. 

สถาบันพระปกเกล้า . หลักสูตรและคู่ มือหลักสูตรวิทยากรตัวคูณพัฒนายุติธรรมชุมชน . 
กรุงเทพมหานคร : สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๕๘. 

สถาบันพัฒนาพระวิทยากร .  คัมภีร์พระวิทยากรหลักสูตรพระวิทยากรบรรยายธรรม .
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์เทพเพ็ญวานิสย์, ๒๕๖๐. 

สนิท  ศรีส าแดง.  พระพุทธศาสนากระบวนทัศน์ใหม่.  กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๔. 

สมคิด  บางโม.  เทคนิคการฝึกอบรมและการประชุม.  กรุงเทพมหานคร: บริษัทวิทยพัฒน์  จ ากัด, 
๒๕๕๑. 

สมคิด  อิสระวัฒน์. ก้าวแรกสู่การเป็นวิทยากร. กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ที่โรงพิมพ์ O.N.G. ๒๕๔๓. 
สมชาติ   กิจยรรยง. สูตรส าเร็จการจัดฝึกอบรม.  กรุงเทพมหานคร: บริษัท มัลติอินฟอร์เมชั่น 

เทคโนโลยี จ ากัด, ๒๕๔๔. 
_______. พัฒนาคนและองค์กรด้วยเกมและกิจกรรมสันทนาการ.  นนทบุรี : บริษัทโรงพิมพ์มิตร

สัมพันธ์กราฟฟิค  จ ากัด, ๒๕๕๑. 
_______. ศิลปะในการถ่ายทอด.  กรุงเทพมหานคร: ภาพพิมพ์, ๒๕๔๔. 
_______. พัฒนาคนและองค์กรด้วยเกมกิจกรรมสันทนาการ.  กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ที่บริษัท โรง

พิมพ์มิตรสัมพันธ์กราฟฟิค จ ากัด, ๒๕๕๑. 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส. นวโกวาท.  ฉบับประชาชน. พิมพ์ครั้งที่  ๓.

กรุงเทพมหานคร: มหามกุฎราชวิทยาลัย,  ๒๕๒๖. 
สมปราชญ์  อัมมะพันธุ์. วิทยากรต้องรู้. กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ทีโ่อ.เอส. พริ้นติ้ง เฮาส์, ๒๕๔๗. 



 
๗๓๗ 

 

สมศักดิ์  ดลประสิทธิ์ (เลขาธิการคุรุสภา) .  กฎเกณฑ์และทิศทางการพัฒนาวิชาชีพครู.  บรรยายใน
งาน ๕๗ ปี ครุศาสตร์มหาจุฬา, ๒๕๖๑. 

สมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ.  การเสวนาการขับเคลื่อนพลังบวรสู่ความเข้มแข็งของ
สังคม.  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยและองค์กรภาคีเครือข่าย , ๒๕๕๙.  ๑๓ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙. 

สร้อยตระกูล (ติวยานนท์) อรรถะมานะ. พฤติกรรมองค์การ: ทฤษฎีและการประยุกต์. พิมพ์ครั้งที่ ๔.
กรุงเทพมหานคร: สามลดา, ๒๕๕๓.  

สวัสดิ์  บรรเทิงสุข. เทคนิคการพูด.  กรุงเทพมหานคร:พิมพ์ที่ห้างหุ้นส่วนจ ากัดนวสาส์นการพิมพ์, 
๒๕๕๔. 

สัมพันธ์  ก้องสมุทร.  ปัญญานันทภิกขุพระธรรมทูตแม่ทัพโลก.  กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ที่บริษัท
พิมพ์ดี จ ากัด, ๒๕๕๔. 

ส านักงานคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา .  แผนแม่บทการ
ปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา  พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔. 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ส านักนายกรัฐมนตรี .  แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔. 

ส านักงานพระสอนธรรมศีลธรรม.  เอกสารการฝึกอบรมหลักสูตรผู้อ านวยการเรียนรู้วิถีพุทธ 
Learning Facilitator.  สรุปกระบวนการเรียนรู้ผู้ส าหรับครูพระวิทยากรเชี่ยวชาญ, 
๒๕๖๐. 

ส านักระงับข้อพิพาท ส านักงานศาลยุติธรรม .  หลักศาสนากับการไกล่เกลี่ยข้อพอพาท .
กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ที่บริษัทแอคทีฟ พริ้นท์ จ ากัด, ๒๕๕๖. 

ส านักระงับข้อพิพาท ส านักงานศาลยุติธรรม. พระพุทธเจ้าในฐานะนักเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลาง : 
หลักศาสนากับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท.  กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ที่บริษัทแอคทีฟ พริ้นท์ 
จ ากัด, ๒๕๕๖. 

ส านักส่งเสริมงานตุลาการ ส านักงานศาลยุติธรรม.  ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายอาญาส าหรับการไกล่
เกลี่ยข้อพิพาท.  กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ที่บริษัทธนาเพรส จ ากัด, ๒๕๖๐. 

ส านักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า. ศัพท์บัญญัติเกี่ยวกับการแก้ปัญหาและความ
ขัดแย้ง.  สถาบันพระปกเกล้า พิมพ์ครั้งที่ ๕,  ๒๕๕๕. 

สิริอร  วิชชาวุธ. แรงจูงใจ.  กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๐. 
สุภาพร พิศาลบุตรและยงยุทธ เกษสาครม. การพัฒนาบุคลและการฝึกอบรม. พิมพ์ครั้งที่ ๒. 

กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วี.เจ.พริ้นติ้ง, ๒๕๔๕.  



 
๗๓๘ 

 

สุมน  อมรวิวัฒน์.  การสอนโดยสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสิการ. พิมพ์ครั้งที่  ๒. กรุงเทพมหานคร: 
ส านักพิมพ์โอเดียนสโตร์, ๒๕๓๐. 

_______.  หลักบู รณาการทางการศึ กษาตามนัยแห่ งพุทธธรรม .   นนทบุ รี : โ ร ง พิม พ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๔. 

สุรชาติ กิ่มมณี. คู่มือการวิเคราะห์ความจ าเป็นในการฝึกอบรมเพื่อท าเส้นทางการฝึกอบรม รุ่นที่ ๙.
กรุงเทพมหานคร: สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 
๒๕๖๑. 

สุรพล  สุยะพรหมและคณะ.  ทฤษฎีองค์การและการจัดการเชิงพุทธ . กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕. 

สุวิทย์   มูลค า. ครบเครื่องเรื่องวิทยากรเล่ม ๒.  กรุงเทพมหานคร: บริษัท ท.ีพี.พริ้นท์ จ ากัด,๒๕๔๕. 
_______. ครบเครื่องเรื่องวิทยากรเล่ม ๓.  กรุงเทพมหานคร: บริษัท ที.พี.พริ้นท์  จ ากัด,๒๕๔๕. 
_______. ครบเครื่องเรื่องวิทยากร เล่ม ๑, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท ที.พี.พริ้นท์  จ ากัด, ๒๕๔๕),  

หน้า  ๓. 
เสน่ห์  ศรีสุวรรณ. การบรรยายพัฒนาพระวิทยากรโพธิสัตว์: Enjoy Learning.  ณ สวนป่าทิพย์

มงคลแสงธรรม จังหวัดราชบุรี,๒๕๖๑. 
หลักสูตรสันติศึกษา มจร. งานสันติภาพสากล: ลมหายใจแห่งสันติภาพ: จากแนวคิดสันติภาพสู่วิถี

แห่งการปฏิบัติ. กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ที่โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙. 
  องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก นครลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกา,  ๒๕๓๒. 
อนันต์ชัน  คงจันทร์.  Human Resource Management การจัดการทรัพยากรมนุษย์.

กรุงเทพมหานคร: หจก.ภาพพิมพ์, ๒๕๕๗. 
อนุวัต  กระสังข์.  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรตามแนวพุทธภายใต้กระแสบริโภคนิยม : 

วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต.  บัณฑิตวิทยาลัย: สาขารัฐประศาสนศาสตร์, ๒๕๕๖. 
อรทัย  พนาราม.  สื่อมวลชนกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา: วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต.

บัณฑิตวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๕. 
อรวรรณ  อบรมย์  แปลเรียบเรียง.  คู่มือการให้อภัย.  กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์สายฝน, ๒๕๔๔. 
อ้อม  ประนอม. วิทยาการส าหรับวิทยากร. กรุงเทพมหานคร: ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นวสาส์นการพิมพ์, 

๒๕๕๒. 
อาภรณ์  ใจเที่ยง. หลักการสอน.  กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๖. 
อุทุมพร  จามรมาน. วิธีท าประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน. กรุงเทพมหานคร : ฟันนี่, ๒๕๔๔. 
เอกชัย  บุญยาธิษฐาน. การบริหารความขัดแย้งในองค์กร. กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ที่ส านักพิมพ์

ปัญญาชน, ๒๕๕๕. 
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(๒) งานวิจัย : 
 

กัลยาณี  ฤทธิโชติ. “ศึกษาวิธีการเผยแผ่ธรรมะของ พระมหาวุฒิชัย  วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) และทอง
หยก  เลียงพิบูลย์(ท.เลียงพิบูลย์)”. สารนิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย  
วิทยาลัยศาสนา: มหาวิทยาลัยหิดล, ๒๕๕๐. 

เกษม  หล้ากวนวัน. “สภาพปัจจุบัน  ปัญหาและความต้องการด้านการพัฒนาบุคลากรของข้าราชการ
ส่วนภูมิภาค  สังกัดส านักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการ  ในเขต  ๙”. บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยของแก่น, ๒๕๓๙. 

ขันทอง  วัฒนะประดิษฐ์.  “กระบวนการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติตามหลักศีล ๕ ส าหรับผู้น า”.  
ดุษฎีนิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาพุทธศาสนา. บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๕๖. 

จักรกฤษ  สุริโยปการ.  “รูปแบบและกระบวนการพัฒนาครูตามหลักพุทธบูรณาการ”.  วิทยานิพนธ์
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พระพุทธศาสนา). บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕. 

ชลากร  เทียนส่องใจ. “การเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลางเชิงพุทธ :หลักการและเครื่องมือส าหรับจัดการ
ความขัดแย้ง”. วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต , บัณฑิตวิทยาลัย :          
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓. 

ช่อผกา  วิริยานนท์. “ศิลปะการสื่อสารของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพ่ือให้ผู้อ่ืนพ้นทุกข์”. สารนิพนธ์
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 

ชัยยุทธ  ชิโนกุล.  “กลยุทธ์การฝึกอบรมและพัฒนาพระภิกษุสามเณรในจังหวัดชายแดนภาคใต้  รวม
บทความวิทยานิพนธ์  ระดับพุทธศาสตร์มหาบัณฑิต  และพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  ในงาน
สัมมนาวิชาการ”  ผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๖  วันอาทิตย์ที่  
๑๗  สิงหาคม  ๒๕๖๐.  บัณฑิตวิทยาลัย :  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  
๒๕๕๗. 

ณัฐศิวา  โพธิ์ประเสริฐ. “การพัฒนาชุดกิจกรรมเชิงพุทธเพ่ือสร้างเสริมความสุขในการท างานของ
พนักงานบริษัทเอเชียเพ็ท (ไทยแลนด์)”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, บัณฑิต
วิทยาลัย:  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕. 

ดริน  จักรพันธุ์  อินทร์อุดม. “การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ไทยผ่านสื่อใหม่ : กรณีศึกษา
เว็บไซด์ธรรมะทูเดย์ดอทคอม”.  วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย:
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๕. 
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ทวีวัฒนา  ทนคุ้มทอง. “การศึกษาวิเคราะห์วิธีการเผยแผ่และสื่อสารธรรมของแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต. 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย:  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๖. 

เนตรชนก  วิภาตะศิลปิน.  รูปแบบการพัฒนาเยาวชนตามหลักไตรสิกขาในโครงการสามเณรปลูก
ปัญญาธรรม.  ดุษฎีนิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาพุทธบริหาร
การศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๕๙. 

เบญจมาพร  แก้วมีศรี. “การน าเสนอรูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้น าของผู้บริหารวิทยาลัย
พยาบาล  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิต
วิทยาลัย: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๐. 

พระครูชลธารคุณากร.  “บทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในอ าเภอเมือง 
จังหวัดชลบุรี”.  วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร์มหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 

พระครูพินิจรัตนากร (อนุสรณ์  ฐานทตฺโต). “การประยุกต์ใช้พรหมวิหารธรรมในการสร้างสันติสุขใน  
อ าเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ (การพัฒนาสังคม)”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร
มหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

พระครูวิมลพัฒนกิจโกศล  พิเชษฐ์ ทั่งโต  ยุทธนา ประณีต . “การพัฒนารูปแบบการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”. วารสารฉบับพิเศษ
สังคมศาสตร์ ๑ ทศวรรษ การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วันที่  ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๐. โรงพิมพ์มหาจุฬา, ๒๕๖๐.   

พระครูสิริธรรมวิสุทธิ์  (ทองสอน  สิริธมฺโม). “การศึกษาแนวทางการพัฒนางานพระธรรมทูตในเขต
พ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์”. ดุษฎีนิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การจัดการเชิงพุทธ). บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 

พระครูสุวิธานพัฒนบัณฑิต.  “การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกในสถานการณ์ปัจจุบัน  บทความ
วิทยานิพนธ์  ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการพระพุทธศาสนากับศาสตร์
สมัยใหม่เพ่ือพัฒนาประเทศไทยให้ยั่งยืนในประชาคมอาเซียน”  ๒๒-๒๓  ธันวาคม  
๒๕๕๗.  ขอนแก่น :  โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา,  ๒๕๕๗. 

พระครูอรรถธรรมภาณี  (นพปฏล  คุตฺตวโร).  “รูปแบบการพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓”.  
ดุษฎีนิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การจัดการเชิงพุทธ). บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 
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พระครูอุทัยกิจจารักษ์  (สุรางค์สุจิณฺโณ).  “รูปแบบการบริหารจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
องค์กรปกครองคระสงฆ์  ภาค  ๒”  รวมบทความวิทยานิพนธ์  ระดับพุทธศาสตร์
มหาบัณฑิต  และพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  ในงานสัมมนาวิชาการ   “ผลงานวิจัยและ
วิทยานิพนธ์  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๖  วันอาทิตย์ที่  ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๖๐.  บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

พระครูโอภาสธรรมพิทักษ์  (เสียม  เตชธมฺโม/เงางาม). “ศึกษาหลักและวิธีการเผยแผ่ธรรมของพระ
ธรรมโมลี  (ทองอยู่  ญาณวิสุทฺโธ)”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต , บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕ 

พระบุญโชค  ชยธมฺโม (ส่งแสง). “ศึกษารูปแบบและวิธีการเทศนาของพระสงฆ์ไทยในปัจจุบัน”. 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต,  บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ     
ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘. 

พระปราโมทย์  วาทโกวิโท (พันธพัฒน์). “รูปแบบการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดีเพ่ือเสริมสร้างองค์กร
สันติสุข”. วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสันติศึกษา, บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๕๘. 

พระปราโมทย์  วาทโกวิโท. “ธรรมะโอดี: กระบวนการพัฒนาองค์กรวิถีพุทธ”. เอกสารสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุบลราชธานี ครั้งที่๔ วันที่  ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๕๙.  อุบลราชธานี:วิทยาการพิมพ์, 
๒๕๕๙. 

พระปลัดบุญมา  อภิวโร  (ค าขัน).  “กลยุทธ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในอ าเภอ
ปากท่อ  จังหวัดราชบุรี”.  วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการเชิงพุทธ). 
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

พระไพโรจน์  อตุโล(สมหมาย). “วิเคราะห์บทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมโกศาจารย์  
(พุทธทาสภิกขุ)”.  วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 

พระมหาดนัย  อุปวฑฺตโน (ศรีจันทร์). “รูปแบบการบริหารจัดการองค์กรสันติสุข : ศึกษากรณีวัด
ปัญญานันทาราม  อ าเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร
มหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

พระมหาบุญลือ ปุณฺณโก.  “ศึกษาการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาตามหลักค าสอนโอวาทปาติโมกข์” :
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต.  บัณฑิตวิทยาลัย:มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย,๒๕๕๖. 



 
๗๔๒ 

 

พระมหาบุญโฮม  ปุญฺญวฑฺฒโน.  “ศึกษารูปแบบและวิธีการเผยแผ่พุทธธรรมของพระราชธรรมวาที  
(ชัยวัฒน์  ธมฺมวฑฺฒโน)”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร์มหาบัณฑิต (ธรรมนิเทศ) . 
กรุงเทพมหานคร : หจก.สามลดา,๒๕๕๖. 

พระมหาประสาน  อนุวตฺโต. “การพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมประจ า
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 

พระมหาแผน  ธมฺมเมธี (ศรีอภัย). “ศึกษารูปแบบและวิธีการเผยแผ่พุทธธรรมของพันเอกปิ่น   
มุทุกันต์”.  วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต,  บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬา  
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘. 

พระมหาภูมิชาย  อคฺคธมฺโม (มกรพันธ์).  “กระบวนการพัฒนาศรัทธาและปัญญาของพระนวกะด้วย
หลักสูตรการอบรมพระนวกะของคณะสงฆ์ไทย”.  ดุษฎีนิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต  สาขาวิชาพุทธศาสนา. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย,๒๕๕๗. 

พระมหาสุเทพ  ผิวเผือด.  “โลกทัศน์ทางพระพุทธศาสนาว่าด้วยการพัฒนาทุนมนุษย์อย่างยั่งยืน”.  
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ ปีที่๙ ฉบับที่ ๑  มกราคม-เมษายน ๒๕๕๖. บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร) .  “รูปแบบการจัดการความขัดแย้งโดยพุทธสันติวิธี กรณี
ลุ่มแม่น้ าแม่ตาช้าง จังหวัดเชียงใหม่”: วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗. 

พระมหาอิศเรศ  ฐิตจิตฺโต.  รูปแบบการสื่อสารพุทธธรรมของพระธรรมกถึกเพื่อการพัฒนาชีวิตชาว
พุทธในจังหวัดตราด : วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต.  บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๘.  

พระราชเมธี (วิชา อภิปญฺโญ).  การพัฒนาสมรรถนะพระสังฆาธิการระดับอ าเภอในเขตปกครอง
คณะสงฆ์ภาค ๘.  ดุษฎีนิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาพุทธบริหาร
การศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๕๙. 

พระสุนทร  รตนปญฺโญ (มติยาภักดิ์). “การศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการใช้ภาษาในการสื่อสารเพ่ือการเผย
แผ่ธรรมะในยุคปัจจุบัน”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต , บัณฑิตวิทยาลัย :
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘. 

พูนสุข  สิงหานนท์ . “การน าเสนอรูปแบบการจัดองค์การของวิทยาลัยพยาบาล  กระทรวง
สาธารณสุข”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๕. 



 
๗๔๓ 

 

มาลี  สืบกระแส. “การพัฒนารูปแบบองค์การแห่งการเรียนรู้ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา”. 
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย 

: มหาวิทยาลัยสยาม, ๒๕๕๒. 
รัชดา  ลาภใหญ่.  “วาทกรรมค าสอนในปาฐกถาธรรมของพระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต)”.  

ดุษฎีนิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย. บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,๒๕๕๗. 

ส าราญ สมพงษ์. “ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการสื่อสารเพ่ือสันติภาพในสื่อออนไลน์ตามแนวทางพุทธ
สันติวิธี  : กรณีศึกษาเว็บไซต์หนังสือพิมพ์คมชัดลึก” . วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร
มหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙.   

สิน  งามประโคน. “พุทธวิธีการสอนเชิงบูรณาการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม”. สาขาวิชาบริหารการศึกษา. 
ครุศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๕๘. 

สุภัฐวิทย์  ธารชัย.  “วิเคราะห์การสร้างสันติสุขในพระพุทธศาสนา” : วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต.บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 

สุภาพรรณ  เพ่ิมพูน.  “รูปแบบการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเชิงพุทธบูรณาการ”: วิทยานิพนธ์พุทธ
ศาสตรดุษฏีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย , 
๒๕๕๗. 

อัมพร  เรืองศรี . “การพัฒนารูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” , วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาการศึกษาและการพัฒนา
สังคม. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๔. 

อุทัย  บุญประเสริฐ. หลักการบริหารแบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน .  กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกร
มหาวิทยาลัย, คณะครุศาสตร์, ๒๕๔๖. 

 

(๓) บทความ : 
 

การจัดการศาสนาและวัฒนธรรมในอุษาคเนย์เพื่อการอยู่ร่วมกันกันอย่างสันติ . วารสาร
บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์. กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ที่บริษัท๒๑ เซ็นจูรี่ จ ากัด, ๒๕๕๕. 

คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย .  ธรรมนิเทศ.  เอกสารประกอบการสอน
รายวิชาธรรมนิเทศ.  กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , 
๒๕๕๕. 

ชลากร  เทียนส่องใจ.  การเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลางเชิงพุทธ: หลักการและเครื่องมือส าหรับการ
จัดการความขัดแย้ง.  วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร.  กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ที่โรง
พิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 



 
๗๔๔ 

 

ช่อฟ้า   เกตุเรืองโรจน์. “กระบวนการและกลวิธีการสื่อสารเพ่ือถ่ายทอดพุทธธรรมในหนังสือธรรมะ
ของท่าน  ว.วชิรเมธี”.  ใน  วารสารวิจัยและพัฒนา ปีที่  ๓  ๒๕๕๔. 

เทอดทูน  ไทศรีวิชัย  สถาบันโค้ชไทย การโค้ชเชิงพุทธ’ กิจกรรมวัดสุทธิวราราม ศูนย์การเรียนรู้
พระพุทธศาสนาจุฬา, ๑๓  สิงหาคม  ๒๕๖๑. 

บุษบง ชัยเจริญวัฒนะและเหมือนขวัญ เรณุมาศ .  สันติวิธี: การจัดการความขัดแย้งตามแนวทาง
สันติวิธี. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร.   กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ที่บริษัทแดเน็กซ์ 
อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จ ากัด, ๒๕๖๐. 

ปรมต  วรรณบวร. “การสร้างองค์กรแห่งความสุขด้วยหลักพุทธธรรม”.  ในวารสารมหาจุฬาวิชาการ  
ปีที่  ๒  ฉบับพิเศษ  เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก  ประจ าปี  ๒๕๕๘. 

พระพุทธศาสนากับความสมานฉันท์แห่งชาติ.  วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. กรุงเทพมหานคร: 
พิมพ์ที่โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 

พระมหาหรรษา  ธมฺมหาโส.   พุทธวิถีสู่สันติภาพโลก:The Buddhist Path to World Peace.  
วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร.  นนทบุรี:พิมพ์ที่บริษัท ปัญญฉัตร์ บุ๊คส์ บายดิ้ง จ ากัด
,๒๕๕๙. 

พิเชฐ  ทั่งโต. “การบริหารความขัดแย้งในองค์กรด้วยพุทธวิธี”. ใน  วารสารมหาจุฬาวิชาการ  ปีที่  
๒  ฉบับพิเศษ  เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา  ประจ าปี  ๒๕๕๘, ภาควิชา
รัฐศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลั:๒๕๕๘. 

พุทธวิธีพัฒนามนุษย์ในศตวรรษที่ ๒๑.  วารสารมหาจุฬาวิชาการพระพุทธศาสนากับวิกฤติโลก.  
กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ที่บริษัท๒๑เซ็นจูรี่ จ ากัด, ๒๕๕๘. 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร, ๒๗ กันยายน ๒๕๕๔. 

วิธีจัดการความขัดแย้งและสร้างความปรองดองเชิงพุทธ .  วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ .  
กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ที่บริษัท๒๑ เซ็นจูรี่ จ ากัด, ๒๕๕๕. 

สุรวงค์  วัฒนกูล. ศิลปะการสร้างอารมณ์ขัน. หลักสูตรวิชาการเทศนา รุ่น ๑๙ องค์การเผยแผ่ 
อุทุมพร จามรมาน. โมเดลคืออะไร. วารสารวิชาการ, ปีที่  ๓  ฉบับที่  ๑,มีนาคม  ๒๕๔๑. 

 

(๔) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ : 
 

งานขันติธรรมทางศาสนา .  การประชุมผู้น าศาสนาเพื่อสันติภาพในประชาคมอาเซียน .
http://www.komchadluek.net/news/lifestyle/193534, ๒๕๕๗.    ค้น เมื่ อ  ๑๖ 
มิถุนายน ๒๕๖๑. 

ราชบัณฑิตยสถาน.  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔. ค้นเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม 
๒๕๖๑,  จาก http://www.royin.go.th/dictionary/. 

http://www.royin.go.th/dictionary/
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ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔. ค้นเมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน  
๒๕๖๐.  จาก http://www.royin.go.th/dictionary/. 

หนังสือพิมพ์ข่าวสด: ดัชนีวัดสันติภาพโลก.  https://www.khaosod.co.th/around-the-world-
news/news_ 1193381. ข่าวรอบโลก.  ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑. 

 
(๕) สัมภาษณ์ : 
 

ผู้วิจัยสัมภาษณ์ด้านความต้องการและข้อเสนอแนะองค์กร บุคคลผู้มีส่วนได้เสีย จ านวน ๑๕ บุคคล
และองค์กร ประกอบด้วย คือ  
๑) ผู้บริหารและบุคลากรสาธารณสุขอ าเภอศรีวิไล (สสอ.) จังหวัดบึงกาฬ    
๒) ผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลเซ็นทรัลเยอเนอรัล (รพ.เอกชน) กรุงเทพมหานคร   
๓) ผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่   
๔) ผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลขลุง จังหวัดจันทบุรี   
๕) ผู้บริหารและบุคลากร บริษัทพานาโชนิค (ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และฝึกอบรม)  
๖) ผู้บริหารและบุคลากรธนาคารกรุงไทย (ฝ่ายสถาบันพัฒนาศักยภาพบุคลากร)   
๗) ผู้บริหารและบุคลากร บริษัทออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา  
๘) ผู้บริหารและบุคลากรส านักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
๙) ผู้บริหารและบุคลากรส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ   
๑๐) ผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว   
๑๑) พระครูภาวนาสารบัณฑิต ดร. ผู้อ านวยการส่วนธรรมนิเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการเป็นพระวิทยากรฝึกอบรม 
๑๒) พระมหาธนเดช  ธมฺมปญฺโญ พระวิทยากรกระบวนการค่ายใต้ร่มพุทธธรรม พระวิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญกระบวนการกลุ่มด้านการฝึกอบรม  
๑๓) รศ.ดร.ภักดี  โพธิ์สิงห์ อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม นักวิชาการด้านการ
พัฒนาการฝึกอบรม  
๑๔) อาจารย์มงคล สามารถ วิทยากรกระบวนการกลุ่มวิทยากรอารมณ์ดี  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
กระบวนการด้านการฝึกอบรม 
๑๕) อาจารย์ชัชวาล  มโนวัฒนา  กลุ่มวิทยากรอารมณ์ดี  วิทยากรกระบวนการผู้เชี่ยวชาญชั้นน า
ระดับประเทศ    

 

http://www.royin.go.th/dictionary/
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ผู้วิจัยสัมภาษณ์ความเห็นเกี่ยวกับขอบข่ายรูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบธรรมะโอดีโดยพุทธสันติ
วิธี จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิทางมิติของศาสตร์สมัยใหม่และมิติทางพระพุทธศาสนา 
จ านวน ๘ ท่าน ประกอบด้วย  
๑) พระมหาวิชาญ สุวิชาโน ผู้อ านวยการส่วนวางแผนและการพัฒนาฝึกอบรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและพัฒนาวิทยากรต้นแบบ  
๒) พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ดร. ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาวิทยากร  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน
หลักสูตรและพัฒนาวิทยากรกระบวนธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงาม    
๓) พระมหานพดล ธมฺมานนฺโท พระวิทยากรส านักงานครูพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและรูปแบบการสอนแบบ Active Learning การ
สอนในศตวรรษท่ี๒๑  
๔) พระมหาสุเทพ สุทฺธิญาโณ ดร. ประธานวิทยากรกลุ่มอาสาคิลานธรรม  อาจารย์ภาคสาขาจิตวิทยา 
คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
๕) อาจารย์จักรกฤษณ์ ศักดิ์สุวรรณ  ประธานกรรมการบริหาร บริษัทนวัตกรรมสร้างสรรค์การศึกษา 
จ ากัด วิทยากรเชี่ยวชาญการโค้ชพฤติกรรมมนุษย์ และวิทยากรจิตวิทยาให้ค าปรึกษาจิตวิทยาบ าบัด
และวิทยากรจิตใต้ส านึก NLP  
๖) อาจารย์สาโรจน์ พึ่งไทย วิทยากรกระบวนการผู้เชี่ยวชาญชั้นน าระดับประเทศ วิทยากรอิสระ   
๗) อาจารย์ปวีณา  สงวนชม  กรรมการผู้จัดการบริษัทไลค์ เลิร์นนิ่ง (ไทยแลนด์) จ ากัด วิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญ    
๘) อาจารย์ชัชวาล  มโนวัฒนา  กลุ่มวิทยากรอารมณ์ดี  วิทยากรกระบวนการผู้เชี่ยวชาญชั้นน า
ระดับประเทศ    
๙) คุณอรอุมา  เกษตรพืชผล  ผู้ด าเนินรายการโทรทัศน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารและผู้จัดมีเทศน์มี
ทอล์ค 
๑๐) พระมหาวุฒิชัย  วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี)  ผู้อ านวยการสถาบันวิมุตตยาลัย พระสงฆ์ต้นแบบด้านการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคศตวรรษที่ ๒๑ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารธรรมประยุกต์ 
 

๒. ภาษาอังกฤษ 
 

(1)  Book : 
A. Caplan. The Conduct to Inquiry :  Methodology  for Behavioral  Science  San 

Francisco : Chandler Publishing,  1964. 
Bardo & Hardman. Urban sociology : A systematic introduction. USA : F.F. Peacock,  

1982. 
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D. Willer. Scientific Sociology : Theory and Methods.  Englewood Cliffs, New Jersey 
: Prentice-Hall,  1980. 

D.P. Forcese and S.Richer. Social Research Methods.  Englewood Cliffs, New Jersey : 
Prentice-Hall,  1973. 

Dudley D. Cahn, Ruth Anna Abigail, Managing.  Conflict through Communication, 
third  edition. New York: Pearson, 2007. 

Eisner. Educational connoisseurship and criticism: Their from and functions in 
education evaluation. n.p.  1976. Beach, Dale S. The management of 
people at work.  New York : Mc-Millan, 1980 A. 

L. Nadler and Z. Developing Human Resources. 3rd ed. San Francisco: Jossey-Bass, 
1991. 

Noe, R.A., Hollenbech,  J.R.,  Gerhart,  B.,  and  Wright  Human  Resource Manage-
ment,  “On Sfrategy” : HRR’s 10 must reads.  Boston,  2003. 

P.J. Keeves.  Educational Research Methodology Measurement: An International 
Handbook. Oxford: Pergamum Press, 1988. 

R.H. Smith and Other.  Management : Making Organizations Perform.  New York : 
Macmillan,  1980. 

R.L. Daft. Organization theory and Design. Singapore : Info Access, 1992. 
Richard Beckhard. Organization development: strategies and models. Reading, 

Mass.: Addison-Wesley. 1969. 
Rothwell, William J. Beyond. Training and Development: State-of-Art Strategies 

for Enhancing Human Performance.  New York : American Management 
Association.1996. 

Taba H.  Curriculum Development Theory and Practice.  New York: Harcourt, Brace 
World, NIC,1962. 

W.B. Brown and D.J. Moberg. Organization Theory and Management: A macro Ap-
proach.  New York : John Wiley and Sons,  1980. 

 

 (2)  Electronic  media : 
ahid H.Bhat.  Impact of Training on Employee Performance:A Study of Retail Banking 

Sector in India. Indian Journal of Applied Research.  Impact Factor:3.62: 
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2013,http://www.researchgate.net/publication/262843202 Impact of Train-
ing on Employee  Performance A Study of Retail Banking Sector in India. 

http://www.oknation.net/blog/jedaman/2013/03/29/entry-1. 
Strickland. ADDIE. Idaho State University College of Education Science, Math & Tech-

nology Education. Retrieved March 2, 2014. From  
http://www.dd.isu.edu./index.htm. 

 

(3)  Articles : 
 
C.V. Good. Dictionary of Education, 3rd ed. New York: McGaw-Hill, 1973. 
Christopher W. Moore.  Practical Strategies for Resolving Conflict.  4th ed. San 

Francisco, CA: Jossey-Bass, 2014. 
Dessler  Gary. Human Resource Managements. 7th ed. New Jersey:Prentive -Hallm 

Inc.,  1997. 
French Wendell L. Human  Resources Management. 3rd ed. Boston, MA: Houghton 

Mifflin. 
Husen & Postlethwaite. The international encyclopedia of education. 2nd  ed. .New 

York : Paramon,  1994. 
Joyce & Weil. Model of teaching. 2nd  ed. New Delhi : Prentice-Hill of India Private 

limited, 1985. 
Tosi and Carroll. Management. 2nd  ed. New York : John  Wiley and Sons,  1982.   
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