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บทคดัย่อ 

ช่ือเร่ือง : ความพึงพอใจต่อส านกัปฏิบติัธรรมประจ ากรุงเทพมหานคร แห่งท่ี 37 

โดย : พระภูมินทร์  ตรีภพอารักษ ์

ช่ือปริญญา : รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวชิา : รัฐประศาสนศาสตร์ 

อาจารยท่ี์ปรึกษา :............................................................................... 
    (ผศ.ดร. เมฆินทร์ เมธาวกิลู) 

............../......................................./..................... 
  

 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจของผูม้าปฏิบติัธรรมท่ีมีต่อ
ส านักปฏิบติัธรรมประจ ากรุงเทพมหานคร แห่งท่ี 37  2) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูม้า
ปฏิบัติธรรมท่ีส านักปฏิบัติธรรมประจ ากรุงเทพมหานคร แห่งท่ี 37  3) เพื่อเสนอแนะแนวทางในการ
ปรับปรุงและพฒันาส านกัปฏิบติัธรรมประจ ากรุงเทพมหานคร แห่งท่ี 37   
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัในคร้ังน้ี เป็นผูท่ี้เขา้ปฏิบติัธรรมระหวา่งเดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม 
พ.ศ. 2558รวมระยะเวลา 3 เดือนจ านวน 200 คน เน่ืองจากประชากรในการวิจยัคร้ังน้ีมีจ  านวนไม่มากนัก 
ผูว้ิจยั จึงท าการวิจยัประชากรทั้ งหมด (Population Universe)ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละโดยการทดสอบสมมติฐาน
การวิจัยใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลด้วยไคสแควร์และวดัความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสองตัวด้วยค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบแกมมาท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 
 ผลการศึกษาพบวา่ 1) ระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อส านกัปฏิบติัธรรมประจ ากรุงเทพมหานคร  แห่งท่ี 
37  โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นวิทยากร รองลงมาคือ ดา้นเน้ือหาสาระ
ตามล าดบั   2) ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจท่ีมีต่อส านักปฏิบติัธรรมประจ ากรุงเทพมหานคร  แห่งท่ี 37 
จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล พบว่า สถานภาพส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา และ
ประสบการณ์ในการปฏิบติัธรรม มีผลท าให้ความพึงพอใจท่ีมีต่อส านกัปฏิบติัธรรมประจ ากรุงเทพมหานคร 
แห่งท่ี 37 โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 จากผลการศึกษาความพึงพอใจต่อส านักปฏิบติัธรรมประจ ากรุงเทพมหานคร แห่งท่ี 37 ผูว้ิจยัมี
ขอ้เสนอแนะดงัน้ี  

 1.ดา้นวทิยากร 
  1) ควรมีพระวิปัสสนาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการปฏิบติัธรรมตามแนว           สติปัฏฐาน 
4มีการเตรียมความพร้อมใหพ้ร้อมท่ีจะสอนการปฏิบติัธรรม 
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  2) ควรมีการฝึกอบรมวิทยากรเพื่อให้สามารถตอบปัญหาท่ีผูป้ฏิบติัธรรมถามไดทุ้กค าถาม 
พร้อมรับฟังขอ้ซกัถามต่างๆจากผูป้ฏิบติัธรรมดว้ยความอดทนไม่เบ่ือหน่าย 
  3) ควรมีวิทยากรพิเศษมาเพิ่มเพื่อท าให้หลากหลายตอ้งมีความเป็นกนัเองเพื่อจะท าให้ผูม้า
ปฏิบติัไดก้ลา้ถามกลา้แสดงความคิดเห็น  
  4) ควรจดัวิทยากรให้ตรงกบัความถนัดเพื่อให้ประชาชนท่ีเขา้ปฏิบติัธรรมไดป้ระโยชน์
และเขา้ถึงการปฏิบติัจริงๆไม่สับสนและเบ่ือหน่ายในการปฏิบติั 
 2.ดา้นเน้ือหาสาระ  
  1) ควรสนบัสนุนให้พระสงฆห์นัมาใชส่ื้อประกอบการบรรยายธรรมเพื่อสร้างความสนใจ
แก่กลุ่มผูฟั้งจดัใหมี้การอบรมเทคนิคในการใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์ในการช่วยอบรม  2 )  ค ว ร ใ ห้
การสนบัสนุนการจดัท าส่ือส่ิงพิมพเ์พื่อการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาโดยอาจร่วมมือกนัจดัท าเพื่อเผยแผต่่อไป 
  3) ควรปรับปรุงเน้ือหาให้เขา้ใจง่ายและเขา้กบัสถานการณ์ปัจจุบนัเพื่อสามารถปฏิบติัได้
จริง 
  4) ควรเลือกใช้ส่ือการสอนให้เหมาะสมกบับทเรียนของการฝึกอบรมและเป็นประโยชน์
ช่วยในการฝึกอบรม 

ขอ้เสนอแนะและการวจิยัคร้ังต่อไปไดแ้ก่  
 1) ควรศึกษาวิจยัเก่ียวกบัแนวทางและวิธีปฏิบติัธรรมท่ีมีประสิทธิภาพของส านกัปฏิบติั

ธรรมประจ ากรุงเทพมหานคร แห่งท่ี 37   
 2) ควรศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการเขา้ปฏิบติัธรรมหลายๆส านกัปฏิบติัเพื่อ

ท าการเปรียบเทียบความพึงพอใจและจะไดไ้ปปฏิบติัเป็นแนวทางเดียวกนัได ้
 3) ควรศึกษาวจิยัเก่ียวกบัการพฒันาศกัยภาพของพระวทิยากรของส านกัปฏิบติัธรรมประจ า

กรุงเทพมหานคร แห่งท่ี 37 
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Abstract 

Title :   Satisfaction Towards Meditation Practice At The Meditation Centre of Bangkok No.37 

By :   PhraPhuminTreephobarrak 

Degree :   Master of Public Administration 

Advisor : …................................................................. 

 (Asst.Prof. Dr. MekinMethawikul) 

This research aims to study the satisfaction levels of meditators who visit 37 Dhama Retreat 
Centers in Bangkok, study the factors that drive people to visit 37 Dhama Retreat Centers in Bangkok for 
meditation retreating and suggest about satisfaction levels of 37 Dhama Retreat Centers in Bangkok. 

The population which was used for this research was people who did the meditation retreat 
between October 2015 and December 2015. The number of population was 200 people. Due to the small 
number of population, researcher decided to use to entire population as a Population Universe. Survey was 
used as a tool for collecting data. Statistic which was applied for this research was quantitative analysis, 
including frequency, percentage results from hypothesis test, Chi-square test and the relationship between 
two variables measurement by using the correlation coefficient with significant level of 0.05. 

This research found that the factors which mostly impact on the satisfaction levels of meditators, 
who visit 37 Dhama Retreat Centers in Bangkok, are expert speaker skill, followed by meditation 
information. Moreover, gender, age, education and experience in meditation retreat do not differently 
affect the satisfaction levels of people, who visit 37 Dhama Retreats in Bangkok. Therefore, it was not in 
accordance with the assumption. The factors which significantly relate to the satisfaction level are the 
expert speaker skill and information at significant level at 0.05. 

 The followings are the results of studying the satisfaction levels of meditators who visit 37 
Dhama Retreat Centers in Bangkok. 
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1. Expert speaker skill factor 

1.1 There should be Pravipassanajan who has an experience in Patipatan 4 meditation retreat in order 

to be prepared for the meditation retreat.   

1.2 The expert speaker should be trained in order to be able to answer every question from 

meditators. The expert speaker should also be patient for many questions from meditator as well.  

1.3 There should be a special guest in the meditation retreat as well in order to increase diversity of 

speakers. They should also be friendly, so the meditators are able to ask them questions and 

discuss any issue with each other.  

1.4 The expert speaker skills should be applied correctly. As a consequence, the meditation retreat 

effectively benefit the meditators, meditators are not possibly confused and bored.  

2. Information factor 

2.1 Buddhist monks should be encouraged to apply media with expounding dharma in order to 

increase the attractiveness. Creating a training in terms of using media for meditation retreat for 

speaker. 

2.2 Creating a publication should be encouraged for propagation of religion. 

2.3 The information which is provided to meditators should be easy to understand. The information 

has to be up to date, so people can apply for their dairy life.  

2.4 Type of media and the details of meditation retreat should be coherent.  
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Suggestions 

1. Effective meditation retreat method should be studied by the 37 Dharma retreats in Bangkok. 
2. Satisfaction levels of meditators should be focused in order to compare between satisfaction 

levels among the Dharma retreat center. Therefore, the Dharma retreat centers are able to conduct 
coherently.  

3. To do an research of expert speaker potentials of 37 Dharma retreat centers.  
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กติติกรรมประกาศ 
 

 สารนิพนธ์ฉบบัน้ี  สามารถท าส าเร็จลุล่วงไปไดอ้ยา่งสมบูรณ์ดว้ยความกรุณาและความช่วยเหลือ
เป็นอยา่งดียิ่งจาก ผศ.ดร. เมฆินทร์ เมธาวกิูลซ่ึงเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์ฉบบัน้ี  ท่ีให้ค  าปรึกษา  การ
ตรวจสอบ  รวมถึงการแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ  และใหข้อ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์เพื่อปรับปรุงสารนิพนธ์
ฉบบัน้ีให้มีความถูกตอ้งและสมบูรณ์ยิ่งข้ึน  และ รศ.ดร.ปรีชา หงษไ์กรเลิศคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั  รวมถึง
คณาจารยแ์ละเจา้หน้าท่ีประจ าคณะรัฐประศาสนศาสตร์ทุกท่านท่ีให้ได้ความช่วยเหลือและให้ค  าปรึกษา  
ขอ้คิดเห็น  องค์ความรู้ต่างๆ ด้วยความเมตตาอย่างดียิ่งจนท าให้สารนิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วง  ผูว้ิจยัรู้สึก
ซาบซ้ึงในความกรุณาของท่านทั้งหลาย  จึงขออนุโมทนาเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี   
    

ขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระกิตติโสภณวิเทศ  เจา้อาวาสวดันาคปรก อีกทั้งขออนุโมทนา
ขอบคุณคณาจารย ์ผูบ้ริหารพุทธศาสนิกชนผูม้าปฏิบติัธรรมท่ีส านักปฏิบติัธรรมวดันาคปรกทุกท่าน ท่ี
ส่งเสริมสนับสนุนขอ้มูล และตอบแบบสอบถามในการท าวิจยัคร้ังน้ีเป็นอย่างดียิ่ง  ซ่ึงท าให้การวิจยัเร่ือง
ความพึงพอใจต่อส านกัปฏิบติัธรรมประจ ากรุงเทพมหานคร แห่งท่ี 37  ส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี  
        ขอขอบคุณและขออนุโมทนาเพื่อน
ร่วมรุ่นในหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต รุ่นท่ี 15/1 ปีการศึกษา 2555 ทุกท่าน  ท่ีให้ก าลงัใจและ
ความอนุเคราะห์มาโดยตลอดท าใหส้ารนิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 

ทา้ยท่ีสุดน้ี ขออนุโมทนาบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัสยาม  ท่ีเปิดโอกาสให้ผูว้ิจยัไดเ้ขา้มาศึกษา
หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต  จนจบหลกัสูตรและขอสัญญาว่าจะน าองค์ความรู้ท่ีได้รับจาก
การศึกษาหลกัสูตรน้ีไปปรับใชใ้นการท าหนา้ท่ีและถ่ายทอดใหผู้อ่ื้นไดรั้บความรู้น้ีต่อไป 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำของปัญหำ 
 ในยุคเร่ิมแรกแห่งการประดิษฐานและเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้อาศัยบทบาทของ
พระพุทธเจา้และพระสาวกเป็นหลกัส าคญั  โดยใชว้ิธีการต่าง ๆ จาริกสั่งสอนเพื่อน าประชาชนให้
เขา้ถึงพระศาสนา โดยด าเนินตามพุทธปณิธานท่ีว่า “ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงจาริกไป เพื่อ
ประโยชน์และความสุขแก่ชนหมู่มาก เพื่ออนุเคราะห์ชาวโลก เพื่อประโยชน์เก้ือกูลและความสุขแก่
ทวยเทพและมนุษยท์ั้งหลาย” ดว้ยการบ าเพ็ญกรณียกิจดงักล่าวอย่างต่อเน่ืองและจริงจงัของพระ
พุทธองค์และพระสงฆ์สาวกท าให้พระพุทธศาสนาได้เจริญแพร่หลายออกไปอย่างรวดเร็วเป็น
ปึกแผ่นมัง่คงในดินแดนอินเดียตอนกลางและตอนเหนือ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสมยัก่อน
นั้น ได้ท ากนัหลายรูปแบบ ได้แก่การปฏิบติัตนท่ีน่าเล่ือมใส การสนทนา การแนะน า การตอบ
ปัญหาขอ้ขอ้งใจและการแสดงธรรมไปตามล าดบั  โดยท่ีพระพุทธเจา้ทรงประทานหลกัการเผยแผ่
ให้พระสาวกยึดถือเป็นหลักปฏิบติัว่า ให้แสดงธรรมมีเหตุผลสัมพนัธ์ต่อเน่ืองกนัไปโดยล าดับ 
ช้ีแจงให้เขา้ใจในแต่ละแง่แต่ละประเด็นแสดงธรรมดว้ยจิตเมตตาอนุเคราะห์มุ่งจะใหเ้ป็นประโยชน์
แก่ผูฟั้ง ไม่แสดงธรรมเพราะเห็นแก่ลาภสักการะ แสดงธรรมไม่ยกตน ไม่เสียดสีข่มผูอ่ื้น ตลอดจน
ยึดหลักโอวาทปาฏิโมกข์คือการไม่กล่าวร้ายผูใ้ด มีความส ารวมในศีล  เป็นต้น  คร้ันภายหลัง
พุทธกาลบทบาทและหน้าท่ีในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตกเป็นภาระของพุทธบริษทัโดยตรง 
โดยเฉพาะพระสงฆ์สาวกซ่ึงเปรียบเสมือนทพัหน้าท่ีตอ้งคอยท าหน้าท่ี  (พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ 
ปยตฺุโต), 2527 : 23)    

ในสมยัปัจจุบนัการเผยแผ่พระพุทธศาสนามีกุศโลบายในการเผยแผ่ไดห้ลายวิธี อาทิการ
ปฏิบติัตนให้น่าเล่ือมใสของพระสงฆ์ การเป็นผูร้อบรู้ในหลกัธรรมะ การแสดงธรรมไดลึ้กซ้ึงการ
พฒันาชุมชน การสนบัสนุนดา้นการศึกษา การสงเคราะห์ประชาชนในดา้นต่างๆ การจดักิจกรรม
ในวนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา การจดับรรพชาสามเณร การจดับวชชีพราหมณ์ ถือศีล ๘ การจดั
อบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม การจดัแสดงนิทรรศการทางพระพุทธศาสนาต่างๆ ซ่ึงทั้งหมดน้ีลว้น
เป็นกระบวนการประชาสัมพนัธ์ชักชวนให้ประชาชนหันมาเขา้วดั  ใกล้ชิดกบัพระพุทธศาสนา 
ไดม้าเรียนรู้หลกัธรรม จูงใจให้พุทธศาสนิกชนน้อมน าหลกัธรรมไปประพฤติปฏิบติัขดัเกลาจิตใจ
ใหสู้งข้ึนเป็นล าดบัไป เพื่อใหเ้ขา้ถึงแก่นแทข้องพระพุทธศาสนาในท่ีสุด   
 การปฏิบัติธรรม  ฝึกจิตให้สงบและเป็นสมาธินั้ นเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา                 
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ท่ีพุทธศาสนิกชนทุกคนควรเรียนรู้ และน าไปปฏิบติัให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัวและ
สังคม การปฏิบติัธรรมจึงเป็นเสมือนรูปแบบหน่ึงแห่งการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสังคมไทย
ปัจจุบนัการพฒันาจิตใจควบคู่กบัการพฒันาด้านวตัถุ มีความส าคญัอย่างยิ่งเพราะพฒันาการด้าน
วตัถุอย่างเดียว ก่อให้เกิดปัญหามากมาย ดว้ยความเครียดและความเห็นแก่ตวัของบุคคลในสังคม 
เพื่อป้องกนัและขจดัปัญหาดงักล่าว จึงควรส่งเสริมให้ทุกคน พฒันาจิต ด้วยการเจริญวิปัสสนา
กมัมฏัฐาน เป็นการพฒันาจิตให้เกิดปัญญารู้เท่าทนัโลก รู้จกัชีวติตามเป็นจริง เพื่อลดละความยดึมัน่
ถือมัน่ตวัตนด ารงอยู่ในสัมมาทิฏฐิ ด าเนินชีวิตด้วยสัมมาปฏิบติั โดยพุทธศาสนิกชนเรียนรู้และ
ปฏิบติัพระสัทธรรมอยา่งถูกตอ้งจริงจงั อนัจะเป็นผลใหจิ้ตบริสุทธ์ิและเกิดปัญญา มหาเถรสมาคมมี
นโยบายให้คณะสงฆ์แต่ละจงัหวดั พิจารณาคดัเลือกวดัท่ีมีความเหมาะสมในด้านวิปัสสนาธุระ 
เสนอขอจดัตั้งเป็นส านักปฏิบติัธรรมประจ าจงัหวดั ตามระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าดว้ยการจดัตั้ง
ส านกัปฏิบติัธรรมประจ าจงัหวดั พ.ศ. 2543 ให้ครอบคลุมทุกจงัหวดั การจดัตั้งส านกัปฏิบติัธรรม
ประจ าจงัหวดันั้น ตอ้งด าเนินการตามความในขอ้ 5 แห่งระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าดว้ยการจดัตั้ง
ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจงัหวดั พ.ศ. 2543 ซ่ึงระบุไวว้่า "การจดัตั้ งส านักปฏิบัติธรรมประจ า
จงัหวดั ใหเ้จา้คณะจงัหวดัเป็นประธานประชุมคณะกรรมการจดัตั้งส านกัปฏิบติัธรรมประจ าจงัหวดั 
คดัเลือกวดัท่ีเหมาะสม ให้เจา้อาวาสวดัท่ีจดัตั้งส านกัปฏิบติัธรรม ยื่นหนงัสือขอจดัตั้งตามแบบของ
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เสนอคณะกรรมการจดัตั้งส านักปฏิบติัธรรมประจ าจงัหวดั
พิจารณา แลว้ให้ประธานคณะกรรมการรายงานเสนอเจ้าคณะภาค และเจา้คณะใหญ่พิจารณาเสนอ
มหาเถรสมาคมพิจารณาอนุมัติ  เพื่ อมีพระบัญชาการตั้ งส านักปฏิบัติธรรม ให้ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติข้ึนทะเบียนเป็นส านักปฏิบติัธรรมประจ าจงัหวดั (ร่าง แผนแม่บทศูนย์
ประสานงานส านกัปฏิบติัธรรมประจ าจงัหวดัแห่งประเทศไทย (ศปท.) (พ.ศ.2552-2556) ปัจจุบนัมี
ส านักปฏิบติัธรรมประจ าจงัหวดัท่ีแต่งตั้งตามมติมหาเถรสมาคมทั้งส้ิน 1,582 แห่ง และเฉพาะให้
กรุงเทพมหานครมีส านกัปฏิบติัธรรมประจ าจงัหวดั จ านวน 54 แห่ง (บญัชีรายช่ือส านกัปฏิบติัธรรม
ประจ าจงัหวดัตามมติมหาเถรสมาคม กองพุทธศาสนศึกษา ส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ) 

 ส านกัปฏิบติัธรรมวดันาคปรก ไดรั้บการประกาศแต่งตั้งให้เป็นส านกัปฏิบติัธรรมประจ า
กรุงเทพมหานคร แห่งท่ี 37  ตามมติมหาเถรสมาคม ในการประชุมคร้ังท่ี 27/2550 เม่ือวนัท่ี 20 
ธันวาคม พ.ศ. 2550 ตามระเบียบมหาเถรสมาคม พ.ศ.2543 ขอ้ท่ี 5 ว่าด้วยการจดัตั้งส านักปฏิบติั
ธรรมประจ าจงัหวดั ซ่ึงวดันาคปรก มีคุณสมบติัตรงตามเกณฑ์ท่ีก าหนด มีการจดักิจกรรมการ
ปฏิบัติธรรมอย่างต่อเน่ือง โดยมีการก าหนดตารางปฏิทินการปฏิบัติธรรมท่ีชัดเจนตลอดทั้ งปี 
นอกจากตารางกิจกรรมท่ีทางวดัได้จดัไวแ้ล้ว ยงัมีหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและ
สถานศึกษาทุกระดบัไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมรับการฝึกอบรมปฏิบติัธรรมอย่างต่อเน่ือง ในสมยัท่ีพระ
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กิตติโสภณวิเทศ (เศรษฐกิจ สมาหิโต) ได้เข้ามาด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาส ได้พฒันาวดัทุกด้าน  
สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้และบริการชุมชนหลายรูปแบบ เช่น โครงการปฏิบัติธรรมของภิกษุ 
สามเณร อุบาสก อุบาสิกา นกัเรียน นกัศึกษา ชาวพุทธทัว่ไป รวมถึงชาวต่างชาติ ตามหลกัวิปัสสนา
กมัมฏัฐานของพระพุทธศาสนา บริบทในสถานท่ีวดั สะอาด ร่มร่ืน เป็นท่ีพกัผอ่น ตลอดทั้งการจดั
กิจกรรม ฝึกอบรมกมัมฏัฐานในวนัส าคญัต่างๆ เช่น วนัมาฆบูชา วนัวสิาขบูชา วนัอาสาฬหบูชา วนั
เฉลิมพระชนมพรรษา เป็นตน้ การจดักิจกรรมฝึกอบรมธรรมะให้เยาวชน เช่น โครงการปลูกตน้
กลา้ในนาบุญ บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน การบวชพุทธบุตรี การจดัให้มีโรงเรียนพระพุทธศาสนา
วนัอาทิตย ์เป็นตน้ (ส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ. ส านกัปฏิบติัธรรม/ระเบียบ/หลกัเกณฑ์/
แนวทาง/ ออนไลน์) 

1.2 ควำมส ำคัญของปัญหำ 
ในปัจจุบนั องคก์รสูงสุดทางการปกครองคณะสงฆ ์คือ มหาเถรสมาคม ให้ความส าคญักบั

ส านกัปฏิบติัธรรม ซ่ึงจะเป็นสถานท่ีท่ีให้องคก์รภาครัฐ ภาคเอกชน หรือองคก์รอ่ืนๆ เขา้มาปฏิบติั
ธรรมตามหลกัวปัิสสนากมัมฏัฐานของพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นการพฒันาจิตให้เกิดปัญญารู้เท่าทนั
โลก รู้จกัชีวิตตามเป็นจริง เพื่อลดละความยึดมัน่ถือมัน่ตวัตนด ารงอยูใ่นสัมมาทิฏฐิ ด าเนินชีวิตดว้ย
สัมมาปฏิบติั โดยพุทธศาสนิกเรียนรู้และปฏิบติัพระสัทธรรมอยา่งถูกตอ้งจริงจงั อนัจะเป็นผลใหจิ้ต
บริสุทธ์ิและเกิดปัญญา  
 ส านักปฏิบัติธรรมประจ ากรุงเทพมหานคร แห่งท่ี 37  มีผูเ้ข้ามาปฏิบัติธรรมตามหลัก
วิปัสสนากัมมฏัฐานของพระพุทธศาสนาอย่างต่อเน่ืองนับตั้ งแต่ได้รับการแต่งตั้ ง  แต่จากการ
สอบถามจาก พระมหาจ ารูญ กุสลจิตฺโต ผูอ้  านวยการส านกัปฏิบติัธรรม ส านกัปฏิบติัธรรมประจ า
กรุงเทพมหานคร แห่งท่ี 37  ปรากฏว่าไม่เคยส ารวจความพึงพอใจของผูเ้ข้ามาปฏิบติัธรรมเลย 
อย่างไรก็ตามกระบวนการปฏิบัติธรรมจ าเป็นต้องมีเทคนิคและแนวทางวิธีการอบรมท่ีมี
ประสิทธิภาพและผลสัมฤทธ์ิ ซ่ึงผลสะท้อนท่ีได้รับจากผูป้ฏิบัติธรรมจะแตกต่างกันออกไป 
นอกจากน้ียงัพบวา่มีปัจจยัอีกหลายปัจจยัท่ีอาจส่งผลต่อความพึงพอใจของประชาชนในการเขา้ร่วม
ปฏิบติัธรรมซ่ึง ไดแ้ก่ ดา้นสถานท่ี ดา้นรูปแบบการอบรม ดา้นเน้ือหาสาระ และดา้นวิทยากร เป็น
ต้น ดังนั้ นในการวิจยัน้ี ผูว้ิจยัจึงมุ่งศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการเข้าปฏิบัติธรรม 
เพื่อท่ีจะไดน้ าผลการวิจยั มาปรับปรุงและพฒันาเพื่อให้การจดัการของส านักปฏิบติัธรรมประจ า
กรุงเทพมหานคร แห่งท่ี 37 มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่พระพุทธศาสนา 
 เหตุผลท่ีเลือกส านกัปฏิบติัธรรมประจ ากรุงเทพมหานคร เพราะวา่มีความสะดวก รวดเร็ว
ในการเก็บขอ้มูลมากกว่าส านกัปฏิบติัธรรมท่ีอยูต่่างจงัหวดั และเหตุผลท่ีเลือกส านักปฏิบติัธรรม
ประจ ากรุงเทพมหานคร แห่งท่ี37 เพราะว่าเป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ ากรุงเทพมหานครท่ี
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ด าเนินการโดยวดัท่ีตนเองสังกดั ท าให้เห็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนโดยตลอด จึงอยากทราบถึงความพึง
พอใจของผูม้าปฏิบติัธรรม และเม่ือทราบผลการวิจยัแล้ว สามารถน าผลการวิจยัมาปรับปรุงพฒันา
ส านกัปฏิบติัธรรมประจ ากรุงเทพมหานคร แห่งท่ี37 ไดท้นัที 
1.3 วตัถุประสงค์ในกำรศึกษำวจัิย 
 1.3.1 เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจของผูม้าปฏิบติัธรรมท่ีมีต่อส านกัปฏิบติัธรรมประจ า
กรุงเทพมหานคร แห่งท่ี 37         

1.3.2 เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูม้าปฏิบติัธรรมท่ีมีต่อพระวิทยากรของ
ส านกัปฏิบติัธรรมประจ ากรุงเทพมหานคร แห่งท่ี 37   
           1.3.3 เพื่ อ เสนอแนะแนวทางการป รับปรุงและพัฒนาส านักป ฏิบัติธรรมประจ า
กรุงเทพมหานคร แห่งท่ี 37   

1.4  ขอบเขตกำรศึกษำ 
 การวิจยัน้ี เป็นการศึกษาเฉพาะเร่ืองความพึงพอใจต่อพระวิทยากรของส านกัปฏิบติัธรรม
ประจ ากรุงเทพมหานคร แห่งท่ี 37 โดยศึกษาจากประชากรท่ีมาเข้าปฏิบัติธรรม ระหว่างเดือน
ตุลาคม ถึง เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2558 รวมระยะเวลา 3 เดือน 

1.5  ค ำนิยำมศัพท์เฉพำะ 
 การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดนิ้ยามศพัทท่ี์ใชใ้นการวจิยั ดงัน้ี    
 ควำมพึงพอใจต่อส ำนักปฏิบัติธรรม หมายถึง ความนึกคิดหรือความรู้สึกมีความสุขหรือ
ความสบายใจต่อการอบรมสั่งสอนเก่ียวกบัคุณธรรม ตามกิจกรรมระหวา่งการปฏิบติัธรรม เพื่อเป็น
การปลูกฝัง ฝึกฝน ยกระดบัคุณธรรม       
 ส ำนักปฏิบัติธรรมประจ ำกรุงเทพมหำนคร แห่งที ่37 หมายถึง ส านกัปฏิบติัธรรมท่ีตั้งอยูท่ี่
วดันาคปรก แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร โดยมี พระกิตติโสภณวิเทศ 
เจา้อาวาสวดันาคปรก เป็นเจา้ส านกั       
 ส ำนักปฏิบัติธรรม หมายถึง ส านกัปฏิบติัธรรมท่ีไดรั้บการจดัตั้งข้ึนตามมติมหาเถรสมาคม 
และเป็นส านกัปฏิบติัธรรมท่ีคณะสงฆ์ไทยโดยมหาเถรสมาคมให้การส่งเสริมสนบัสนุนให้วดัทัว่
ประเทศจดัตั้งข้ึน เพื่อรองรับประชาชนพุทธบริษทัท่ีสนใจใคร่ปฏิบติัธรรมดว้ยการฝึกปฏิบติัพระ
กมัมฏัฐาน เจริญสมถวิปัสสนา โดยมีเป้าหมายให้คณะสงฆแ์ต่ละจงัหวดัมีส านกัปฏิบติัธรรมประจ า
จงัหวดัท่ีมีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับ กระจายครอบคลุมทุกจงัหวดัตามเจตนารมณ์แห่งระเบียบมหา
เถรสมาคม  
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พระวิทยำกร หมายถึงพระภิกษุของวดันาคปรก ตลอดทั้งพระสงฆห์รือฆราวาสจากส านกั
ปฏิบติัธรรมต่างๆ ท่ีมีความสุภาพเรียบร้อย มีความส ารวม ลึกซ้ึงในเร่ืองการปฏิบติั ในพระวนิยัสงฆ์
มีลกัษณะของพรหมวหิาร ๔ มีความสามารถในการบรรยายธรรมอยา่งเหมาะสมไม่เห็นแก่อามิสไม่ 
กระทบตนเองและผูอ่ื้น        
 เนื้อหำสำระ หมายถึงเน้ือหาเก่ียวกบัสติปัฎฐาน 4 ท่ีมีเน้ือหาไม่น่าเบ่ือ เขา้ใจง่ายเหมาะสม
กบัประชาชนท่ีเขา้ปฏิบติัธรรมของวดันาคปรก แขวงปากคลอง ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 
1.6  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 1.6.1 ท าให้ทราบระดบัความพึงพอใจของผูม้าปฏิบติัธรรมท่ีมีต่อส านกัปฏิบติัธรรมประจ า
กรุงเทพมหานคร แห่งท่ี 37          

1.6.2 ท าให้ทราบปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูม้าปฏิบติัธรรมท่ีมีต่อพระวิทยากร
ของส านกัปฏิบติัธรรมประจ ากรุงเทพมหานคร แห่งท่ี 37    
           1.6.3 เพื่ อ ใช้ เป็นแนวทางในการปรับป รุงและพัฒนาส านักป ฏิบัติธรรมประจ า
กรุงเทพมหานคร แห่งท่ี 37  ต่อไป 
             
                       
                           
 
 



บทที ่2 
แนวคดิ  ทฤษฏ ี และงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

การศึกษาวิจยั ความพึงพอใจต่อส านกัปฏิบติัธรรมประจ ากรุงเทพมหานคร แห่งท่ี 37 ใน
คร้ังน้ี ผูว้จิยัไดท้  าการศึกษาคน้ควา้แนวคิดทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งตามรายการ ดงัน้ี 
 2.1  แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัความพึงพอใจ    
 2.2  แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัส านกัปฏิบติัธรรมประจ ากรุงเทพมหานคร แห่งท่ี 37 
 2.3 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2.4 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

2.1 แนวคิดทฤษฎเีกีย่วกบัความพงึพอใจ 
 2.1.1 ความหมายของความพงึพอใจ 
 ความหมายของความพึงพอใจไดมี้นกัวชิาการใหค้วามหมายไวด้งัน้ี 
 สอ เสถบุตร ( 2533 : 654) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจว่าดีถึงขนาดท่ีตอ้งการ
ปฏิบติัใหเ้ป็นท่ีพอใจเป็นไปตามความคิดความคาดหวงั 
 กาญจน์ เรืองมนตรี (2543 : 1)ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจว่าเป็นความรู้สึกรัก
ชอบภูมิใจสุขใจอนัจะมีผลให้เกิดความพึงพอใจในการท างานมีการเสียสละอุทิศแรงกายแรงใจ
และสติปัญญาใหก้บังานอยา่งแทจ้ริง 
 ดิเรก ฤกษห์ร่าย (2522 : 89)ไดก้ล่าววา่ความพึงพอใจหมายถึงทศันคติทางบวกของบุคคล
ท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงเป็นความรู้สึกหรือทศันคติท่ีดีต่องานท่ีท าของบุคคลท่ีมีต่องานในทางบวก
ความสุขของบุคคลอนัเกิดจากการปฏิบติังานและไดรั้บผลเป็นท่ีพึงพอใจท าให้บุคคลเกิดความ
กระตือรือร้นมีความสุขความมุ่งมัน่ท่ีจะท างานมีขวญัและมีก าลงัใจมีความผูกพนักบัหน่วยงานมี
ความภาคภูมิใจในความส าเร็จของงานท่ีท าและส่ิงเหล่าน้ีจะส่งผลต่อประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการท างานส่งผลต่อถึงความกา้วหนา้และความส าเร็จขององคก์ารอีกดว้ย 
 สนิท เหลืองบุตรนาค (2529 : 63)ไดใ้ห้ความหมายความพึงพอใจหมายถึงท่าทีความรู้สึก
ความคิดเห็นท่ีมีผลต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงภายหลงัจากท่ีไดรั้บประสบการณ์ในส่ิงนั้นมาแลว้ในลกัษณะ
ทางบวกคือพอใจนิยมชมชอบสนับสนุนหรือมีเจตคติท่ีดีต่อบุคคลเม่ือได้รับตอบสนองความ
ต้องการในทางเดียวกันหากไม่ได้รับการตอบสนองตามความต้องการจะเกิดความไม่พอใจ
 ชรินี เดชจินดา (2535 : 121) กล่าววา่ความพึงพอใจหมายถึงความรู้สึกนึกคิดหรือทศันคติ
ของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใดหรือปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรู้สึกพอใจจะเกิดข้ึนเม่ือความตอ้งการ
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ของบุคคลไดรั้บการตอบสนองหรือบรรลุจุดมุ่งหมายในระดบัหน่ึง ความรู้สึกดงักล่าวจะลดลง
และไม่เกิดข้ึนหากความตอ้งการหรือจุดมุ่งหมายนั้นไม่ไดรั้บการตอบสนอง 
 สง่า ภู่ณรงค์ (2540 : 38)ได้กล่าวว่าความพึงพอใจหมายถึงความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนเม่ือไดรั้บ
ความส าเร็จตามความมุ่งหมายหรือเป็นความรู้สึกขั้นสุดทา้ยท่ีไดรั้บผลส าเร็จตามวตัถุประสงค ์
 ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2534 : 126) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกร่วม
ของบุคคล ท่ีมีต่อการท างานในด้านบวก เป็นความสุขของบุคคลท่ีเกิดจากการปฏิบัติและได้
ผลตอบแทน คือผลท่ีเป็นท่ีพึงพอใจ ท าให้บุคลากรเกิดความกระตือรือร้น มีความมุ่งมั่นท่ีจะ
ท างานมีขวญัและก าลงัใจ ส่ิงเหล่าน้ีจึงมีผลต่อประสิทธิผลของการท างาน 
 อารี เพชรผุด (2536 : 49) กล่าววา่ ความพึงพอใจเป็นส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการความ
คิดเห็นท่ีคนมีต่องาน และต่อนายจ้าง มีอารมณ์พึงพอใจ สบายใจท่ีผลงานนั้ นได้ท าให้ความ
ตอ้งการไดรั้บการตอบสนอง 
 มจัฉวี โอสานนท ์(2539 : 25) กล่าววา่ ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกชอบและเต็มใจ
ท่ีจะปฏิบติังานให้บรรลุตามวตัถุประสงค์ขององค์การ มีความสุขท่ีจะได้ท างานและไม่อยากจะ
ลาออกจากงานนั้น รวมทั้งพอใจในผลประโยชน์ตอบแทนท่ีจะไดจ้ากการปฏิบติังาน 
 โยธิน ศันสนยุทธ และ จุมพล พูลภัทรชีวิน(2529 : 61)กล่าวว่าความพอใจในความ
ตอ้งการ (Need Satisfaction) เม่ือความตอ้งการของบุคคลหน่ึงตอบสนองต่อความพอใจของอีก
บุคคลหน่ึงบุคคลทั้งสองมีแนวโน้มท่ีจะมีความดึงดูดต่อกนัสมมุติฐานของ Winch เก่ียวขอ้งกบั
ความตอ้งการท่ีเสริมกนัเสนอว่าความดึงดูดมีแนวโน้มจะมีความดึงดูดระหวา่งบุคคลอาจเป็นผล
จากการตอบสนองต่อกนัในความต้องการดงันั้นบุคคลท่ีมีลกัษณะพึ่ งพาอาจจะเป็นท่ีดึงดูดต่อ
บุคคลท่ีมีลกัษณะชอบเป็นท่ีพึงหรือคนท่ีชอบข่มอาจเป็นท่ีดึงดูดของบุคคลท่ีชอบเป็นผูต้าม 

 จากท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้สามารถสรุปไดว้า่ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกหรือทศันคติทางดา้น
บวกของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงในเชิงประมาณค่าเม่ือบุคคลตอ้งเขา้ไปเก่ียวขอ้งและส่ิงนั้น
สามารถตอบสนองความต้องการให้แก่บุคคลนั้นได้ซ่ึงจะแสดงออกมาในรูปแบบของระดับ
ความรู้สึกชอบมากชอบนอ้ยหรือพอใจมากพอใจน้อยเป็นตน้ แต่ทั้งน้ีระดบัความพึงพอใจของแต่
ละบุคคลยอ่มจะแตกต่างกนัออกไปข้ึนอยูก่บัค่านิยมและประสบการณ์ท่ีไดรั้บ 

2.1.2 ความส าคัญของความพงึพอใจ 
 วนัชยั ค าเจริญ (2545 : บทคดัยอ่) กล่าววา่ กลยทุธ์การสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้เป็น
เป้าหมายสูงสุดของความส าเร็จในการด าเนินงานการบริการเพื่อให้ลูกคา้เกิดความรู้สึกท่ีดีและ
ประทบัใจในการบริการท่ีไดรั้บจนติดใจและกลบัมาใช้บริการอีก น ามาซ่ึงความไดเ้ปรียบในเชิง
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การแข่งขนัทางการตลาด ส่งผลให้สังคมส่วนรวมมีคุณภาพท่ีดีข้ึน กล่าวไดว้า่ความพึงพอใจของ
ลูกคา้จึงเป็นตวัแปรส าคญัในการประเมินคุณภาพของการบริการ หากกิจกรรมใดน าเสนอการ
บริการท่ีดีมีคุณภาพตรงกบัความตอ้งการตามความคาดหวงัของลูกคา้มีผลท าใหลู้กคา้เกิดความพึง
พอใจต่อการบริการนั้นและมีแนวโนม้จะใชบ้ริการซ ้ าอีกต่อไป คุณภาพการบริการท่ีจะท าให้ลูกคา้
พึงพอใจข้ึนอยู่กับลักษณะการบริการท่ีปรากฏให้เห็น เช่น สถานท่ีอุปกรณ์เคร่ืองใช้  และ
บุคลิกลกัษณะของพนักงานบริการฯลฯความน่าเช่ือถือไวว้างใจของการบริการ ความเต็มท่ีจะ
ให้บริการ ตลอดจนความรู้ความสามารถในการให้บริการดว้ยความเช่ือมัน่และความเขา้ใจต่อผูอ่ื้น 
สามารถแบ่งออกเป็น2ประเด็น 
 1) องคก์ารบริการพยายามคน้หาปัจจยัท่ีก าหนดความพึงพอใจของลูกคา้ส าหรับน าเสนอ
บริการท่ีเหมาะสมเพื่อแข่งขนัแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดของธุรกิจการบริการ ผูรั้บบริการย่อมได้รับ
บริการท่ีมีคุณภาพและตอบสนองความตอ้งการท่ีคาดหวงัไวไ้ด้ การด าเนินชีวิตท่ีตอ้งพึ่ งพาการ
บริการหลายๆสถานการณ์ทุกวนัน้ีย่อมน าไปสู่การพฒันาคุณภาพชีวิตท่ีดีตามไปดว้ยเพราะการ
บริการในหลายดา้นช่วยอ านวยความสะดวกและแบ่งเบาภาระการตอบสนองความตอ้งการของ
บุคคลดว้ยตนเอง 
 2) ผูป้ฏิบติังานบริการพฒันาคุณภาพงานบริการและอาชีพบริการซ่ึงเป็นงานท่ีส าคญัต่อ
อาชีพของคนเราเพื่อให้ไดม้าซ่ึงรายไดใ้นการด าเนินชีวิตและการแสดงออกถึงความสามารถใน
การท างานให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเป็นท่ียอมรับว่าความพึงพอใจในงานมีผลต่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานในแต่ละองค์กร เม่ือองค์กรการบริการให้ความส าคญักบั
การสร้างความพึงพอใจในงานให้กบัผูป้ฏิบติังานบริการ ทั้งในดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน
ค่าตอบแทนสวสัดิการและความก้าวหน้าในชีวิตการงาน พนักงานบริการก็ย่อมทุ่มเทความ
พยายามในการเพิ่มคุณภาพมาตรฐานของงานบริการใหก้า้วหนา้ยิง่ข้ึนๆไป 
 จิตตินันท์  เตชะคุปต์ (2544  : 21) กล่าวว่า เป้าหมายสูงสุดของความส าเร็จในการ
ด าเนินงานข้ึนอยูก่บักลยุทธ์การสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้เพื่อให้ลูกคา้เกิดความรู้สึกท่ีดีและ
ประทบัใจในการบริการเพราะฉะนั้นการศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้จึงเป็นเร่ืองส าคญัเพราะ
ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองน้ีจะน ามาซ่ึงความไดเ้ปรียบในเชิงการแข่งขนัและเพื่อความกา้วหน้า
และเติบโตของธุรกิจ 
 ดงันั้นจึงสามารถสรุปไดว้่าความพึงพอใจของผูรั้บบริการท่ีมีต่อการบริการและความพึง
พอใจของผู ้ปฏิบัติงานบริการมีความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพของการบริการและการ
ด าเนินงานบริการใหป้ระสบความส าเร็จ ทั้งน้ีเพื่อรักษาความรู้สึกท่ีดีต่อบุคคลทุกคนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การบริการ 
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 2.1.3 ขอบข่ายของความพงึพอใจ 
 โดยทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษาความพึงพอใจ มกันิยมศึกษาในสองมิติ คือ มิติความพึงพอใจ
ในการบริการ และมิติความพึงพอใจของผูป้ฏิบติังาน ซ่ึงสามารถขยายความได ้(สุนทร สีมาเสริม
และ สมชาย โสรัจจะ, 2517: 18) ดงัน้ี 
 1) การศึกษาความพึงพอใจในการบริการซ่ึงเนน้การประเมินค่าโดยลูกคา้หรือผูรั้บบริการ
ต่อการจดับริการเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือชุดของการบริการท่ีก าหนดข้ึนซ่ึงเป้าหมายของการศึกษา
สองมิติน้ีเป็นไปเพื่อคน้หาขอ้เท็จจริงในระดบัความพึงพอใจและคน้หาปัจจยัแห่งความพึงพอใจ
นั้นในกลุ่มเป้าหมายท่ีแตกต่างกนัและต่อชุดของส่ิงเร้าแตกต่างกนั 
 2) ความพึงพอใจของผูป้ฏิบัติงานซ่ึงเน้นการประเมินค่าโดยบุคลากรผูป้ฏิบัติงานต่อ
สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกของการท างาน ซ่ึงประกอบดว้ยปัจจยัต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลท าให้
ความพึงพอใจในงานแตกต่างกนัไป ไดแ้ก่ ลกัษณะงานท่ีท า ความกา้วหนา้ การบงัคบับญัชา เพื่อน
ร่วมงาน ตลอดจนสวสัดิการและประโยชน์เก้ือกลู 
 แสวง รัตนมงคลมาศ และคณะ (2538 : 5) กล่าวว่า ขอบข่ายการศึกษาอยู่ท่ีการอธิบาย
ตวัช้ีวดัความพึงพอใจ กล่าวคือ การศึกษาส่วนใหญ่อธิบายความพึงพอใจจากตวัช้ีวดัท่ีตวับริการ
กระบวนการบริหาร และในพฤติกรรมของผูใ้ช้บริการ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีน่าจะเป็นสาเหตุหรือปัจจยั
แห่งความพึงพอใจมากกว่าเป็นตวัช้ีวดัความพึงพอใจ เพราะความพึงพอใจเป็นผลมาจากการ
ประเมินค่าของผูรั้บบริการจากส่ิงเร้าภายนอกดงัไดก้ล่าวมาแลว้นัน่เองมิใช่เป็นตวัส่ิงเร้า และเม่ือ
ศึกษาดงักล่าวก าหนดให้ส่ิงเร้าเป็นตวัช้ีวดัความพึงพอใจแลว้จึงมกัไปก าหนดปัจจยัส่วนตวัของ
ผูรั้บบริการเป็นปัจจยัเหตุหรือตวัแปรอิสระ เช่น เพศ อายุ การศึกษา หรืออ่ืนๆ ตามแนวของการ
วจิยัท่ีเนน้การวดัพฤติกรรมโดยทัว่ไป 

 2.1.4 ทฤษฎกีารสร้างความพงึพอใจ 
 ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว ์ไดแ้บ่งล าดบัความตอ้งการของมนุษยอ์อกเป็น5ล าดบั (Steer, 
R. M. and Porter, L. W. อา้งถึงใน พระมานสั ฐานิสฺสโร, 2555 : 13) ดงัน้ี 
 1) ความต้องการทางด้านร่างกาย (Physiological Needs) ความตอ้งการทางด้านร่างกาย
เป็นความต้องการเบ้ืองต้นเพื่อความอยู่รอด เช่น ความต้องการในเร่ืองอาหาร ท่ีอยู่อาศัย 
เคร่ืองนุ่งห่ม ยารักษาโรค ความตอ้งการพกัผ่อน และความตอ้งการทางเพศ ฯลฯ ความตอ้งการ
ทางดา้นร่างกายจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของคนก็ต่อเม่ือความตอ้งการทางดา้นร่างกายยงัไม่ได้
รับการตอบสนองเลยในดา้นน้ีโดยปกติแลว้องค์กรทุกแห่งมกัจะตอบสนองความตอ้งการของแต่
ละคนดว้ยวธีิการทางออ้มคือการจ่ายเงินค่าจา้ง 
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 2) ความตอ้งการความปลอดภยัหรือความมัน่คง (Security or Safety Needs) ถา้หากความ
ตอ้งการทางด้านร่างกายได้รับการตอบสนองตามสมควรแล้ว มนุษยก์็จะมีความตอ้งการในขั้น
ต่อไปท่ีสูงข้ึน ความตอ้งการทางดา้นความปลอดภยัหรือความมัน่คงต่างๆ ความตอ้งการทางดา้น
ความปลอดภยัจะเป็นเร่ืองเก่ียวกบัการป้องกนัเพื่อให้เกิดความปลอดภยัจากอนัตรายต่างๆท่ีเกิด
ข้ึนกบัร่างกายความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจ ส่วนความมัน่คงนั้น หมายถึงความตอ้งการความ
มัน่คงในการด ารงชีพเช่นความมัน่คงในหนา้ท่ีการงานและสถานะทางสังคม 
 3) ความตอ้งการทางดา้นสังคม (Social or Belongingness Needs) ภายหลงัจากท่ีไดรั้บการ
ตอบสนองในสองขั้นดงักล่าวแลว้ก็จะมีความตอ้งการสูงข้ึนคือความตอ้งการทางสังคมจะเร่ิมเป็น
ส่ิงจูงใจท่ีส าคญัต่อพฤติกรรมของคน ความตอ้งการทางดา้นน้ีจะเป็นความตอ้งการเก่ียวกบัการอยู่
ร่วมกนัและการไดรั้บการยอมรับจากบุคคลอ่ืน และมีความรู้สึกว่าตนเองนั้นเป็นส่วนหน่ึงของ
กลุ่มทางสังคมเสมอ 
 4) ความต้องการท่ีจะมีฐานะเด่นในสังคม (Esteem or Status Needs) ความต้องการขั้น
ต่อมาจะเป็นความต้องการท่ีประกอบด้วยส่ิงต่างๆดังน้ี  คือความมั่นใจในตัวเองในเร่ือง
ความสามารถความรู้และความส าคญัในตวัเองรวมตลอดทั้งความตอ้งการท่ีจะมีฐานะเด่นเป็นท่ี
ยอมรับของบุคคลอ่ืนหรือตอ้งการท่ีจะให้บุคคลอ่ืนยกยอ่งสรรเสริญในความรับผิดชอบในหน้าท่ี
การงานการด ารงต าแหน่งท่ีส าคญัในองคก์ร 
 5) ความต้องการท่ีจะได้รับความส าเร็จในชีวิต  (Self-actualization or Self-Realization) 
ล าดบัขั้นความตอ้งการท่ีสูงสุดของมนุษยก์็คือความตอ้งการท่ีจะประสบความส าเร็จในชีวิตตาม
ความนึกคิดหรือความคาดหวงัทะเยอทะยานใฝ่ฝันท่ีจะไดรั้บผลส าเร็จในส่ิงอนัสูงส่งในทศันะของ
ตน 
 เทพพนม เมืองแมน และ สวิง สุวรรณ (2529 : 96 ) กล่าวว่า บุคคลสองคนไม่มีความ
ตอ้งการท่ีเหมือนกนัไปหมดทุกอยา่ง ความตอ้งการจึงแปรไปทั้งในแง่ชนิดและความมากนอ้ยท่ีมี
อยูใ่นแต่ละบุคคล ส าหรับคนๆหน่ึงความตอ้งการในแง่เศรษฐกิจและความตอ้งการทางดา้นสังคม
อาจจะไดรั้บการตอบสนองอยูใ่นขั้นท่ีพอใจ ในขณะท่ีความตอ้งการท่ีจะไดรั้บการยกย่องนบัถือ 
การมีบารมีมีสถานภาพทางดา้นสังคมจะเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดต่อเขา แต่ส าหรับอีกคนหน่ึงแรงขบัท่ี
จะท าใหเ้กิดมีพฤติกรรมท่ีตอ้งการในปัจจุบนัอาจจะเป็นความตอ้งการทางเศรษฐกิจ ซ่ึงผลท่ีตามมา
ก็คือความปรารถนาท่ีจะไดม้าเพื่อด ารงชีพนัน่เอง หรือในคนท่ีสามความตอ้งการท่ีจะไดรั้บการ
ยอมรับในสังคม ความเป็นพวกพอ้ง และการไดรั้บการยอมรับจากกลุ่มอาจเป็นส่ิงจูงใจ ดงันั้นงาน
ยากท่ีสุดท่ีนักบริหารก าลังเผชิญอยู่ในการกระตุน้หรือจูงใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชาก็คือการประยุกต์
ความรู้เก่ียวกบัความตอ้งการเพื่อใหท้ราบถึงความตอ้งการเฉพาะของแต่ละบุคคลท่ีมีอยูน่ัน่เอง 
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 จากแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวขา้งตน้พอจะกล่าวโดยสรุปไดว้า่ความพึงพอใจเป็นความรู้สึก
หรือทัศนคติทางด้านบวกของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงซ่ึงจะเกิดข้ึนก็ต่อเม่ือส่ิงนั้ นสามารถ
ตอบสนองให้แก่บุคคลนั้นไดแ้ต่ทั้งน้ีความพึงพอใจของแต่ละบุคคลยอ่มมีความแตกต่างกนัข้ึนอยู่
กับค่านิยมและประสบการณ์ท่ีได้รับ การท่ีบุคคลมีความเต็มใจปฏิบัติงานต่างๆเพื่อให้บรรลุ
วตัถุประสงคข์ององคก์รโดยท่ีจะไดรั้บผลตอบแทนทางดา้นวตัถุและจิตใจซ่ึงสามารถตอบสนอง
ความตอ้งการของเขาได ้

2.2 แนวคิดทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัส านักปฏิบัติธรรมประจ ากรุงเทพมหานคร แห่งที ่37 
 2.2.1 ประวตัิส านักปฏิบัติธรรมประจ ากรุงเทพมหานคร แห่งที3่7 
สภาพพืน้ที ่         
 ลกัษณะพื้นท่ีแต่เดิมเป็นสวน มีล าคลองไหลผา่นทั้งหนา้วดั หลงัวดั การคมนาคมในอดีต
ใชเ้รือในการไปมาหาสู่กนั ปัจจุบนัล าคลองบางส่วนไดถู้กถมท าเป็นถนนทางสัญจรของประชาชน
ท่ีอยูล่ะแวกใกล ้วดั สภาพชุมชนปัจจุบนัไดก้ลายเป็นตึกรามบา้นช่อง        เป็นชุมชนขนาดใหญ่มี
คอนโด และหมู่บา้นจดัสรร 

ทีต่ั้งและอาณาเขตของวดั 
 ท่ีตั้ง วดันาคปรกมีฐานะเป็นวดัราษฎร์ สังกดัคณะสงฆม์หานิกาย ตั้งอยูเ่ลขท่ี 99 ถนน
เทอดไท 49 แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ท่ีดินท่ีตั้งวดัมี 12 ไร่ 1 งาน 
42 ตารางวา โฉนดเลขท่ี 25043 อาณาเขต ทิศเหนือติดกนัคลองวดันาคปรก ดา้นทิศตะวนัออกติด
กบัวดันางชี ทิศใตติ้ดกบัคลองบางหวา้ และดา้นทิศตะวนัตกติดกบัโรงเรียนวดันาคปรก  

ประวตัิความเป็นมาของวดั 
 ตามประวติัเล่าสืบกนัว่า เม่ือสมยัอยุธยาตอนปลาย-กรุงรัตนโกสินทร์ตอนตน้ (รัชกาลท่ี 
3-4) มีพ่อคา้เรือส าเภาชาวจีน ช่ือ พระบริบูรณ์ธนากร (เจา้สัวพุก แซ่ตนั) เดินทางมาประกอบการ
ค้าขายท่ีพระนคร ฝ่ังธนบุรี ย่านตลาดพลู ได้ตั้ งรากปักฐานเป็นครอบครัวกับภรรยาคนไทย     
เจา้สัวพุก เป็นผูมี้ศรัทธาเล่ือมใสยิง่ในพระพุทธศาสนา มีฐานะดีพอท่ีจะเก้ือกลูประโยชน์แก่คนอ่ืน 
จึงได้คิดริเร่ิมก่อสร้างวดัข้ึน เพื่อใช้เป็นสถานท่ีประกอบพิธีกรรม กิจกรรม และศาสนกิจทาง
พระพุทธศาสนา อีกประการหน่ึง เพื่อเป็นการตอบแทนคุณชาวไทยท่ีท าให้การค้าขายของตน
เติบโตกา้วหน้า การก่อสร้างเร่ิมแรกไดส้ร้างโบสถ์ข้ึนก่อน พร้อมกบัเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง
เป็นเคร่ืองบูชาของชาวจีนโบราณต่างๆ เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ตนเอง และสร้างวิหารมีลกัษณะทรง
ไทยเป็นอนุสรณ์แก่ภรรยา เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนงัลายไทยเล่าเร่ืองราวการเสด็จลงจากดาวดึงส์ 
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และเร่ืองราวการชนะมารของพระพุทธเจา้ คร้ันแล้วได้อญัเชิญพระพุทธรูปปางมารวิชัยมาจาก
เมืองสุโขทยั มาประดิษฐานไวใ้นวิหาร พระประธานองคป์ระดิษฐานท่ีวหิารนั้นมีพญานาค 7 เศียร
แผ่พังพาน เป็นรูปปูน ป้ันองค์พระเป็นพระปางมารวิชัยสัมฤทธ์ิ  ชาวบ้านจึงได้เรียกว่า                
“วดันาคปรก” ตามลกัษณะพระพุทธรูปท่ีถือวา่ศกัด์ิสิทธ์ิของวดัน้ี 
 การพระราชทานวิสุงคามสีมา เขา้ใจว่าไดรั้บพระราชทานมาแต่เดิมประมาณ พ.ศ. 2291 
เขตวสุิงคามสีมากวา้ง 48.60 เมตร ยาว 50.70 เมตร  

 2.2.2 ความเป็นมาของส านักปฏิบัติธรรมประจ ากรุงเทพมหานครแห่งที3่7 
 การขอจัดตั้งส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวดั 
 มหาเถรสมาคมออกระเบียบการขอจดัตั้งส านกัปฏิบติัธรรมประจ าจงัหวดัพ.ศ. 2543มี
หลกัเกณฑใ์นการพิจารณาคดัเลือก (ระเบียบมหาเถรสมาคม2548)ดงัน้ี 
 ขอ้1 วดัซ่ึงเป็นท่ีตั้งส านกัปฏิบติัธรรมประจ าจงัหวดัเป็นวดัตามพระราชบญัญติัคณะสงฆ์
พ.ศ. 2543และพระราชบญัญติัคณะสงฆ์ (ฉบบัท่ี2) พ.ศ. 2535และท่ีพกัสงฆต์ามมติมหาเถรสมาคม 
 ขอ้2 มีสัปปายะ เช่น อาวาสสัปปายะ เป็นตน้ 
 ขอ้3 วดัท่ีเคยเป็นส านกัปฏิบติัธรรมมาก่อนยกข้ึนเป็นส านกัปฏิบติัธรรมประจ าจงัหวดั 
 ขอ้4 เจา้อาวาสเป็นพระวปัิสสนาจารยห์รือส่งเสริมสนบัสนุนการปฏิบติัธรรมตามหลกั
มหาสติปัฏฐานสูตร 
 ขอ้5 มีหลกัฐานถูกตอ้งตรงตามแบบเอกสาร (แบบฟอร์ม) ท่ีก าหนดไว ้ ส านกังาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติก าหนดคุณสมบติัของส านกัปฏิบติัธรรม โดยก าหนดหลกัเกณฑใ์นการ
พิจารณาส านกัปฏิบติัธรรมไว ้3 ดา้นคือ (1) ดา้นสถานท่ี (2) ดา้นวทิยากรและ (3) ดา้นการบริหาร
จดัการซ่ึงแต่ละดา้นมีขอ้ก าหนดเป็นรายละเอียดดงัน้ี 
ด้านสถานที่ 
 1. ดา้นความสะอาดสงบสวา่งบริเวณร่มร่ืนไม่มีเสียงรบกวนจากภายนอก 
 2. มีห้องอาคารหรือศาลาปฏิบติัท่ีสามารถให้ผูป้ฏิบติัธรรมนั่งฟังการบรรยายและฝึก
ปฏิบติัวปัิสสนากมัมฏัฐานไดไ้ม่แออดัเกินไป 
 3. มีท่ีพักห้องน ้ าห้องสุขาท่ีสะอาดจ านวนเพียงพอและแยกตามเพศของผูใ้ช้ส าหรับ
หอ้งพกัควรมีการป้องกนัแมลงและสัตวท่ี์จะมารบกวนหรือท าอนัตรายไดเ้ป็นอยา่งดี 
ด้านวทิยากร 
 1. มีพระวิปัสสนาจารย์หรือผูฝึ้กสอนกัมมฏัฐานท่ีมีความรู้ความสามารถในการสอน
กมัมฏัฐานตามหลกัมหาสติปัฏฐานสูตรโดยสามารถตอบขอ้ซกัถามและสอบอารมณ์กมัมฏัฐานได ้
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 2. มีวิทยากรบรรยายธรรมท่ีมีความรู้ความสามารถในการเทศนาและบรรยายธรรมให้
เขา้ใจหลกัธรรมและนอ้มน าไปประพฤติปฏิบติัไดอ้ยา่งมีความสุข 
 3. พระภิกษุหรือบุคคลอ่ืนท่ีเป็นวทิยากรมีความปะพฤติดีปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี 
ด้านการบริหารจัดการ 
 1. เจา้ส านกัปฏิบติัธรรมมีความสนใจและเห็นความส าคญัของการศึกษาปฏิบติัและเผยแผ่
ธรรมอยา่งแทจ้ริง 
 2. มีการจดัท าบญัชีรายรับ - รายจ่ายอยา่งเป็นระบบท่ีมีความโปร่งใสสามารถเปิดเผยและ
ตรวจสอบได ้
 3. มีบุคลากร/เจา้หนา้ท่ีเพียงพอในการท าหน้าท่ีดูแลดา้นท่ีพกั อาหาร น ้ าด่ืม ห้องน ้ าห้อง
สุขา และอ านวยความสะดวกต่างๆแก่ผูป้ฏิบติัธรรม 
 4. มีการดูแลดา้นการรักษาความปลอดภยัภายในและบริเวณโดยรอบ ในกรณีท่ีมีผูป้ฏิบติั
ธรรมจ านวนมากสามารถประสานงานขอก าลงัเจา้หนา้ท่ีต ารวจหรือหน่วยอาสาสมคัรเพื่อมาดูแล
รักษาความปลอดภยัอยา่งทัว่ถึง 
 5. มีการดูแลดา้นสุขอนามยักล่าวคือมีตูย้าสามญัไวป้ระจ าหรือมีเจา้หน้าท่ีท่ีสามารถให้
การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ ในกรณีท่ีมีผูเ้ข้าปฏิบติัธรรมจ านวนมากควรจดัเตรียมเจา้หน้าท่ีจาก
สถานพยาบาลอยูดู่แล ถา้หากมีผูป่้วยฉุกเฉินก็สามารถน าส่งสถานพยาบาลไดท้นัที ถา้หากไม่ได้
จดัเจา้หนา้ท่ีพยาบาลอยูดู่แลประจ าก็ตอ้งมีการประสานไวก้บัสถานพยาบาลใกลเ้คียงให้สามารถ
ปฐมพยาบาลหรือรับผูป่้วยฉุกเฉินไวรั้กษาตวัไดท้นัที 
 6. มีการจดัการปฏิบติัธรรมอย่างต่อเน่ืองตลอดปีและจดัท าตารางการฝึกอบรมปฏิบติัไว้
อยา่งชดัเจน 
 7. มีกฎขอ้บงัคบัหรือระเบียบปฏิบติัของวดัหรือส านักท่ีจดัพิมพ์ไวเ้ป็นเอกสารหรือติด
ประกาศไว ้ณ บริเวณท่ีเห็นไดโ้ดยชดัเจน 
 8. มีการประสานงานกับชุมชนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของวดัด้านต่างๆเช่นการจดั
อาหารน ้าด่ืมและการบริการต่างๆเป็นตน้ 
 9. มีการประชาสัมพนัธ์การจดัโครงการปฏิบติัธรรมในรูปแบบต่างๆแต่ตอ้งไม่เป็นใน
ลกัษณะเชิงธุรกิจ 
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2.2.3 การบริหารส านักปฏิบัติธรรมประจ ากรุงเทพมหานคร แห่งที ่37 
 2.2.3.1 ด้านพระวทิยากร  
 บรรจง  กาญจนดุล (2523 : 44-80)กล่าวว่า วิทยากรมีความส าคญัอย่างมากในเวทีการ
ฝึกอบรมเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถในการถ่ายทอด มีเทคนิคในการจดัส่ือเคร่ืองมือ ตลอดจนการ
น าเสนอท่ีเหมาะสมกบัเวลาและผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม ผูเ้ขา้รับการอบรมมีส่วนส าคญัในการท าให้
การอบรมส าเร็จถา้มีความสมคัรใจ เตม็ใจ กระตือรือร้นและใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติักิจกรรม 
ตลอดจนการน าความรู้ไปพฒันางาน จะเห็นไดว้า่วิทยากรเป็นส่ือกลางท่ีมีบทบาทส าคญัมากใน
การท าให้ผูเ้ขา้รับการอบรมเกิดความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะและทศันคติท่ีเหมาะสมเก่ียวกบัเร่ืองท่ี
อบรม จนกระทัง่เกิดการเรียนรู้และเปล่ียนแปลงความคิดหรือพฤติกรรมตามท่ีตอ้งการ  

สมิต  สัชฌุกร (2548 : 1)ได้ให้ความหมายไวว้่า วิทยากร คือ ผูท่ี้ท  าหน้าท่ีเป็นตัวการ
ส าคญั ท่ีจะท าใหผู้เ้ขา้รับการอบรม เกิดความรู้ความเขา้ใจ เกิดทกัษะ เกิดทศันคติท่ีดีเก่ียวกบัเร่ืองท่ี
อบรม จนกระทั่งผู ้เข้ารับการอบรมเกิดการเรียนรู้และสามารถจุดประกายความคิด เกิดการ
เปล่ียนแปลงทศันคติ หรือพฤติกรรมไปตามวตัถุประสงคข์องเร่ืองหรือวชิานั้นๆ  
 ก าพล ทบัทิมไทย (2531 : 28)ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ วิทยากร (Trainer) หมายถึงบุคคลซ่ึง
มีความรู้ความสามารถตลอดจนการพูดหรือน าเสนอและใช้เทคนิคต่างๆในเร่ืองนั้นๆในการ
ถ่ายทอดอนัจะท าให้ผูรั้บการฝึกอบรมให้เกิดความรู้ (Knowledge) ความเขา้ใจ (Understand) เจต
คติ (Attitude) ความสามารถ (Skill) จนสามารถท าให้ผูรั้บการฝึกอบรมเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไป
ตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ 
 ดารณี พานทอง (2542 : 42)ไดก้ล่าววา่ วทิยากรมาจากค าวา่วิทยา แปลวา่ ความรู้ สนธิกบั
ค าวา่อากร แปลวา่ บ่อเกิดหรือแหล่งท่ีเกิด ดงันั้นวทิยากรจึงมีความหมายวา่ ผูท่ี้มีความรอบรู้หรือผู ้
ท่ีเป็นบ่อเกิดความรู้ ดงันั้นวิทยากร (Trainer) จึงเป็นผูท่ี้ถูกผูเ้ขา้รับการอบรมคาดหวงัวา่จะไดรั้บ
ความรู้จากผูท่ี้เป็นวทิยากร วทิยากรจึงตอ้งมีหนา้ท่ีกระท าการใน3 ส่ิง ไดแ้ก่ ท าให้ผูท่ี้ไม่มีความรู้มี
ความรู้ ท าใหผู้ท่ี้มีทศันคติไม่ดีมีทศันคติท่ีดี ท าใหผู้ท่ี้ท  าไม่ไดท้  าได ้
 กิติมา สุรสนธิ (2541 : 57)ไดใ้ห้ทศันะคติเก่ียวกบัวิทยากรท่ีดีมีประสิทธิภาพมีคุณสมบติั
เป็น3 องคป์ระกอบไดแ้ก่ 
 1) บุคลิกภาพ ไดแ้ก่ รูปกายดีแต่งกายดี กิริยาท่าทางดี และจิตใจดี 
 2) ความสามารถ คือ มีความสามรถในการใชส่ื้อทศันูปกรณ์ และการพดูหรือส่ือสารท่ีดี 
 3) ความรอบรู้และรู้รอบ คือ รอบรู้ในเน้ือหาท่ีจะสอน และรู้รอบในเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้ง 
 จากแนวคิดท่ีเก่ียวกบัวทิยากรท่ีกล่าวมาขา้งตน้ พอสรุปไดว้า่ ดา้นวทิยากรคือมีความ 
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สุภาพเรียบร้อยสง่างามน่าศรัทธาน่าเคารพมีความส ารวมหรือระมดัระวงัอากปักิริยาอาการลึกซ้ึง
ในพระวนิยัสงฆแ์ละปฏิบติัตามมีลกัษณะพรหมวหิาร4 รู้จกัใชถ้อ้ยค า บรรยายธรรมในส่ิงท่ีเป็น
คุณเป็นประโยชน์เหมาะสมกบัยคุสมยัไม่เห็นแก่อามิส ไม่กระทบตนเองและผูอ่ื้น และบรรยาย
ธรรมดว้ยเหตุและผลไม่กล่าวเล่ือนลอย 

 2.2.3.2 ด้านเนือ้หาสาระ 
 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาสาระการปฏิบติัวิปัสสนากมัมฏัฐานตามหลกัสติ
ปัฏฐาน 4 สติปัฏฐานเป็นทางสายเอกและเป็นทางสายเดียวท่ีท าให้ผูด้  าเนินตามทางน้ีถึงความ
บริสุทธ์ิหมดจดจนบรรลุพระนิพพานดงันั้นผูท่ี้ปรารถนาจะบรรลุมรรคผลนิพพานตอ้งเร่ิมตน้ดว้ย
สติปัฏฐานน้ี ในมหาสติปัฏฐานสูตรพระผูมี้พระภาคเจา้ได้ตรัสแก่พระภิกษุส าหรับการปฏิบติั
ธรรมหรือการปฏิบติักรรมฐานนั้นได้มีผูท่ี้ไดป้ฏิบติัให้แนวคิดเก่ียวกบัการปฏิบติัธรรมหรือการ
ปฏิบติักรรมฐานอยู่มากมาย เช่น พระพรหมคุณาภรณ์  (ป.อ.ปยุตฺโต) (2543 : 343) ได้กล่าวถึง
วิธีการปฏิบัติวิปัสสนาไวใ้นหนังสือพุทธธรรมไวส้รุปความได้ว่าการพิจารณาสังขารให้เกิด
ความเห็นแจง้เขา้ชดัรู้จกัมองส่ิงทั้งหลายตามสภาวะท่ีเป็นจริงซ่ึงเรียกสั้นๆวา่วปัิสสนานั้นเป็นส่วน
สาระส าคญัของการตรัสรู้หรือบรรลุธรรม ผูป้ฏิบติัธรรมเพื่อเขา้ถึงจุดหมายของพระพุทธศาสนา
ไม่ว่าจะเป็นสมถยานิกหรือวิปัสสนายานิกไม่ว่าจะเป็นวิธีปฏิบติัแบบใดในวิธีทั้ง 4 มีสมถปุพพงั
คมวิปัสสนาและวิปัสสนาปุพพงัคมสมถะ เป็นตน้ จะตอ้งผ่านการปฏิบติัส่วนน้ีทั้งส้ิน ส าหรับ
วิปัสสนายิกการพิจารณาเช่นนั้นจะเร่ิมตน้ตั้งแต่แรกปฏิบติัแต่ส าหรับสมถยานิกการพิจารณาน้ีจะ
เป็นส่วนต่อท้ายหรือครอบยอดของสมถะถ้าเทียบกบัขอ้ความในหลกัมาตรฐานด้านสมถะการ
พิจารณาหรือวปัิสสนาก็คือส่วนขยายของขอ้ความท่ีท่านแสดงไวว้า่ “เพราะเห็นดว้ยปัญญาอาสวะ
ทั้งหลายก็หมดส้ินไป” พูดอีกอยา่งหน่ึงวา่เป็นส่วนของปัญญาวมุิตติวิปัสสนาน้ีแสดงออกยกัเยื้อง
ไดเ้ป็นหลายอยา่งหลายแนว     

พุทธทาสภิกขุ (2541 : 161-162)ไดใ้ห้ทศันะเร่ืองสมาธิและวิปัสสนาตามธรรมชาติสรุป
ความไดว้่า พระพุทธศาสนาคือวิชาหรือวิธีปฏิบติัให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไร ถดัมาก็บอกให้รู้ว่าท่ีว่า
อะไรเป็นอะไรนั้นคือเป็นอนิจจงัทุกขงัอนตัตาและบอกใหรู้้วา่สัตวห์ลงไปในสู่ท่ีเป็นอนิจจงัทุกขงั
อนตัตาไดก้็เพราะอ านาจของอุปาทานจึงได้ติดแน่นอยูใ่นส่ิงเหล่านั้นแลว้บอกให้ทราบต่อไปว่า
ไตรสิกขา 3 เป็นวิธีปฏิบติัส าหรับจะให้ตดัอุปาทานไดแ้ละบอกใหท้ราบในท่ีสุดวา่ขนัธ์5หรือส่วน
5ส่วนท่ีประกอบกนัข้ึนเป็นโลกน้ีเองเป็นท่ีตั้งแห่งอุปาทาน ฉะนั้นเราจะตอ้งศึกษาใหรู้้จกัตวัขนัธ์5
หรือโลกทั้งส้ินให้ถูกตอ้งตามท่ีเป็นจริงจึงจะเกิดความรู้แจง้แทงตลอดชนิดท่ีเป็นญาณทสัสนะท า
การปล่อยวางหลุดพน้ไดด้ว้ยหลกัปฏิบติัทัว่ๆไปท่านมีวิธีการปฏิบติัอยา่งท่ีไดก้ล่าวมาแลว้เป็นศีล
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คือปรับปรุงในเร่ืองกายวาจาให้ดีแล้วก็ด าเนินสมาธิคือรวบรวมก าลังใจให้เป็นท่ีปรับปรุงให้
เหมาะสมท่ีจะท าการงานทางจิตต่อจากนั้นก็ด าเนินการพิจารณาท่ีเป็นตวัปัญญา   

พระราชสังวรญาณ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย) (2543 : 15)ไดแ้สดงเร่ืองวิปัสสนากรรมฐานไว้
วา่ให้เจริญกรรมฐานโดยการยกขนัธ์ 5 มาเป็นอารมณ์ก่อนพิจารณาเป็นไตรลกัษณ์จนเกิดปัญญา
ญาณรู้แจง้เห็นจริงในอริยสัจ 4 สรุปความได้ว่าการเจริญวิปัสสนาโดยการยกเอาขนัธ์ 5 คือรูป
เวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณมาพิจารณาน้อมเขา้ไปสู่ไตรลกัษณ์คืออนิจจงัทุกขงัอนตัตาดว้ย
หวัคิดและสติปัญญาท่ีเราเรียนทรงจ ามาคิดเอาปรุงเอาแต่งเอาวา่รูปไม่เท่ียงเป็นทุกข์เป็นอนตัตาก็
ว่าเอาเองพร้อมๆกับน้อมใจเช่ือลงไปว่ารูปไม่เท่ียงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจริงๆแต่ในขณะท่ีเรา
พิจารณาอยู่นั้นบางทีจิตอาจจะสงบลงเป็นสมาธิเพราะการคน้คิดในเหตุผลในรูปเวทนาสัญญา
สังขารและวญิญาณนั้นเองซ่ึงเป็นภาคปฏิบติัเป็นอุบายท่ีจะท าใหจิ้ตสงบเป็นสมาธิไดเ้หมือนกนั 

 จากแนวคิดท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้พอสรุปไดว้า่การปฏิบติัธรรมหรือการปฏิบติักรรมฐานคือ 
การปฏิบติัเพื่อขดัเกลาจิตใจให้ปราศจากกิเลสโดยการฝึกฝนและหมัน่ปฏิบติัโดยตอ้งอาศยัสิกขา3 
คือ ศีล ความรักษากายวาจาใจใหเ้รียบร้อย การปฏิบติัสมาธิ คือการรักษาจิตใจใหม้ัน่ และการ 
เจริญปัญญาคือรอบรู้ในกองสังขารหรือส่ิงท่ีควรรู้การปฏิบติักรรมฐานจึงเป็นพื้นฐานของการฝึก
จิตใจของคนเป็นวธีิขดัเกลาจิตใจท่ีดีเยีย่มและเป็นธรรมชาติของมนุษยท่ี์ควรฝึกในทางพุทธศาสนา
นั้นการปฏิบติักรรมฐานแบ่งออกเป็น 2 ประการ ไดแ้ก่ สมถกรรมฐาน คือ การปฏิบติักรรมฐาน
เพื่อท าให้จิตใจสงบปราศจากกิเลสชัว่ขณะจิต และ วิปัสสนากรรมฐาน คือ การปฏิบติักรรมฐาน
เพื่อท าให้เกิดปัญญาเห็นแจง้รู้จริงในกองทุกขใ์นกองสังขาร ดงันั้นการปฏิบติักรรมฐานจึงมีผลมาก
มีอานิสงส์มากดงัท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ 

2.3 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาและคน้ควา้งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจท่ีมีต่อ
ส านกัปฏิบติัธรรม แห่งท่ี 37 โดยท่ีมีผูว้จิยัไดท้  าการวจิยัไวห้ลากหลายดงัน้ี   

 พระวชิชุกร ติสรโณ (2556 : 125) ไดศึ้กษาเร่ือง ความพึงพอใจต่อการบริหารส านกัปฏิบติั
ธรรมประจ าจงัหวดัสิงห์บุรี แห่งท่ี ๑ผลการวิจยัพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริหาร
ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจงัหวดัสิงห์บุรี แห่งท่ี 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน เม่ือ
พิจารณาแต่ละดา้น เรียงจากมากไปหานอ้ย ผลการศึกษาท่ีได ้คือ ดา้นกฎระเบียบ ดา้นพระวทิยากร 
ด้านการปฏิบัติ  ด้านสถานท่ีและสภาพแวดล้อม  และด้านเน้ือหาสาระ ตามล าดับและมี
ขอ้เสนอแนะแนวการบริหารส านักปฏิบติัธรรมประจ าจงัหวดัสิงห์บุรี แห่งท่ี 1 พบว่าด้านพระ
วิทยากร ควรบรรยายธรรมะด้วยเหตุผลเหมาะสมกับยุคสมยั ไม่กระทบตนเองและผูอ่ื้น ด้าน
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เน้ือหาสาระ ควรจดัเน้ือหาโดยสอดแทรกและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเขา้ไปด้วย กล่าวแบบ
อุปมาอุปไมยเปรียบเทียบให้เด่นและจดัเจนในเน้ือหา หลกัการ แบบสติปัฏฐาน ดา้นการปฏิบติั 
ควรมีการทบทวนในช่วงแรกหลงัจากรับการอบรมแลว้ เพื่อความแม่นย  าในการปฏิบติัธรรมใน
ระยะเวลาท่ีเหมาะสม และดา้นกฎระเบียบควรเน้นและย  ้ากฎระเบียบ กติกา มารยาทและขอ้ควร
ปฏิบติั อยู่ตลอดเวลา เพื่อรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในการอยู่ร่วมกนัในสถานท่ีปฏิบติั
ธรรม          

 พระครูวิมลธรรมรังสีและคณะ (2551 : บทคดัย่อ)ไดท้  าการศึกษาเร่ือง“การสอบอารมณ์
วิปัสสนากมัมฏัฐานของผูป้ฏิบติัวิปัสสนากมัมฏัฐานตามหลกัสติปัฏฐาน4” มีวตัถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาองค์ประกอบและตวัช้ีวดัสาหรับการสอบอารมณ์วิปัสสนากมัมฏัฐานตามตวัช้ีวดัท่ีไดแ้ละ
เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามอารมณ์ท่ีสร้างข้ึนโดยการหาความเท่ียงตรงจ าแนกรายขอ้
และความเช่ือมัน่โดยมีรูปแบบเป็นการวิจยัและพฒันาเพื่อสร้างและพฒันาแบบสอบอารมณ์
วิปัสสนากมัมฏัฐานสาหรับใชก้บัผูป้ฏิบติัวิปัสสนากมัมฏัฐานหลกัสติปัฏฐาน4เป็นหลกัปฏิบติัท่ี
พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นหนทางเดียวท่ีท าให้มนุษย์พน้ทุกข์เป็นหลักปฏิบัติท่ีท าให้มนุษย์
สามารถมีตนเป็นท่ีพึ่ งและสามารถพฒันาศักยภาพของตนให้สูงสุดได้เรียกว่าการตรัสรู้เป็น
พระพุทธเจา้หรือบรรลุธรรมเป็นพระอรหันตแ์ละการปฏิบติัสติปัฏฐานเป็นตวัแปรส าคญัท่ีท าให้
พระสัทธรรมย ัง่ยืน มหาสติปัฏฐานสูตรไดอ้ธิบายหลกัสติปัฏฐาน4 ซ่ึงเป็นการปฏิบติักรรมฐาน
อย่างชัดเจนละเอียดและสมบูรณ์มีสาระส าคัญคือการใช้สติก ากับดูแลกาย (กายานุปัสสนา) 
ความรู้สึกสุขทุกข์ (เวทนานุปัสสนา) ภาวนาจิตท่ีเป็นไปต่างๆ (จิตตานุปัสสนา)และความนึกคิด
ไตร่ตรองปรุงแต่งของจิต (ธมัมานุปัสสนา) เรียกวา่วปัิสสนากรรมฐาน    

 อนุชา สมจิตร (2539 : บทคัดย่อ)ได้ท าการศึกษาเร่ืองผลของการปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐานดว้ยการเจริญสติปัฏฐาน 4  ผลการวิจยัพบวา่บุคคลเจริญสติปัฏฐาน 4 ดว้ยการนัง่สมาธิ
และเจริญสติในทุกอิริยาบถแลว้จะสามารถลดละหรือบางเบาจากกิเลส คือ โลภะ โทสะ และโมหะ
ทั้งปวงจนสามารถรู้แจง้ตามสภาพแห่งความเป็นจริงได ้     

 พระมนสั ฐานิสฺสโร(2555 : บทคดัยอ่) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของประชาชน
ต่อการเข้าปฏิบัติธรรมในส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวดัราชบุรีแห่งท่ี  18 พบว่า ผลการ
เปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการเข้าปฏิบัติธรรมในส านักปฏิบัติธรรมประจ า
จงัหวดัราชบุรี แห่งท่ี 18 จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล พบว่า สถานภาพส่วนบุคคลดา้นเพศ, 
อายุ, อาชีพ และระดบัการศึกษาของประชาชน มีผลท าให้ความพึงพอใจของประชาชนต่อการเขา้
ปฏิบติัธรรมในส านกัปฏิบติัธรรม ประจ าจงัหวดัราชบุรี  แห่งท่ี    โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกนั ซ่ึง
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ไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้ง        

 ศกัด์ิ ประสานต์ (2538 : บทคดัย่อ) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
ของพระบณัฑิต ศึกษาเฉพาะกรณีผูส้ าเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ผลการวิจยัพบวา่
ด้านสาธารณชนฝึกการบรรยายธรรมเป็นภารกิจท่ีต้องท าพระบัณฑิตมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานอยู่ในระดบัสูงโดยมีมติของความพึงพอใจในแต่ละดา้นเรียงตามล าดบัจากมากไปหา
น้อย ดังน้ี ด้านลักษณะของเน้ืองานด้านการยอมรับจากผู ้เก่ียวข้อง ด้านความพยายามเพื่อ
ความส าเร็จของงานและดา้นสวสัดิการ เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัพื้นฐานกบัความ
พึงพอใจในการปฏิบติังานพบว่ามีความสัมพนัธ์ใน2ลกัษณะคือกลุ่มท่ี1มีความสัมพนัธ์กนัอย่าง
เห็นไดช้ดัไดแ้ก่ความสามารถในการปรับปรุงพฒันาความส าเร็จในการท างานความยอมรับของ
ประชาชนและปัจจยัไดรั้บมิใช่ตวัเงิน กลุ่มท่ี2ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อกนั ได้แก่ อายุจริง อายุบวช 
ระยะเวลาในการท างาน คณะท่ีส าเร็จประสบการณ์การท างานในกิจการคณะสงฆก่์อนเขา้ศึกษาใน
มหาวิทยาลยั ประเภทของงานท่ีปฏิบติั ปัจจยัไดรั้บเป็นตวัเงินและความสัมพนัธ์กบัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
 สมหมาย บวัจนัทร์, พนัตรี (2551) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง “การวิเคราะห์และยกระดบัความ
พึ งพอใจในการให้ บ ริการประชาชนตามหลักสั งคหวัตถุ  4 ของส านักงาน เขตบางแค 
กรุงเทพมหานคร” ผลการวจิยัพบวา่ ความพึงพอใจของประชาชนต่อการใหบ้ริการ ตามหลกัสังคห
วตัถุ 4ในภาพรวมอยู่ในระดบัมากและเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการด้านสมานัตตามากเป็นอนัดบัหน่ึง รองลงมา คือ ด้านทาน ดา้นอตัถจริยา และ
ล าดบัสุดทา้ย คือ ดา้นปิยวาจา เม่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจโดยจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลแลว้
พบวา่บุคคลท่ีมีระดบัการศึกษาและรายไดต่้อเดือนต่างกนั มีความพึงพอใจต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 ส าหรับเพศ อาย ุสถานภาพสมรส อาชีพ มีผลไม่ต่างกนั    

 ณัทฐา กรีหิรัญ (2550 : บทคดัย่อ) ได้ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ
พนกังานมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ผลการวจิยัพบวา่     
 1. พนกังานมหาวิทยาลยัมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานโดยรวมอยใูนระดบัปานกลาง 
เม่ือพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า เกือบทุกดา้นมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลางยกเวน้ดา้น
ความมัน่คงในงาน ท่ีมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก       

2. พนกังานมหาวิทยาลยัชายและหญิง มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานโดยรวมและใน
แต่ละดา้นไม่แตกต่างกนั          
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3. พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีมีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานโดยรวมไม่
แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้น พบวา่ พนกังานมหาวิทยาลยัท่ีมีอายุต ่ากวา่ 25 ปีมีความพึง
พอใจในการปฏิบติังานด้านความรับผิดชอบแตกต่างจากพนักงานมหาวิทยาลยัท่ีมีอายุ 25-35 ปี 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนคู่อ่ืนๆ ไม่พบความแตกต่าง    

 4. พนักงานมหาวิทยาลยัท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 
โดยรวมไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้น พบวา่ พนกังานมหาวทิยาลยัท่ีมีระดบัการศึกษา
ต ่ากว่าปริญญาตรี มีความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ด้านความรับผิดชอบแตกต่างจากพนักงาน
มหาวิทยาลยัท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนคู่อ่ืนๆ ไม่
พบความแตกต่าง         
 5. พนกังานมหาวิทยาลยัสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ มีความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานโดยรวมและในแต่ละดา้นไมแ่ตกต่างกนั       

6. พนกังานมหาวิทยาลยัท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานท่ีมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒต่างกนั มีความพึงพอใจในการปฏิบติังาน โดยรวมและในแต่ละดา้นไม่แตกต่างกนั 
 สุภาณี จินดาหลวง (2550 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเร่ืองความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ
บุคคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโฮ่ง จงัหวดัล าพูน พบว่า ความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังาน จ าแนกตาม เพศ อายุ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการท างานต่างกนั มีความพึง
พอใจต่อการปฏิบติังานไม่ต่างกนั ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากร โดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัความพึงพอใจมาก ปัจจยัจูงใจอยู่ในระดบัมาก ปัจจยัเก้ือหนุนอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือ
พิจารณารายดา้นพบว่าความพึงพอใจในการปฏิบติังานด้านท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ดา้น
ความรับผดิชอบ รองลงมา คือ ดา้นลกัษณะงาน  

 พระครูศรีสุตากร (อภิชาต อภิญาโณ) (2554 : บทคดัย่อ) ได้ท าการศึกษาเร่ืองความพึง
พอใจของประชาชนต่อการปฏิบติัธรรมในวนัเสาร์ – อาทิตย ์: กรณีศึกษาวดักลางบางพระอ าเภอ
นครชัยศรีจงัหวดันครปฐมพบว่า กลุ่มตวัอย่างผูเ้ขา้ปฏิบติัธรรมมีความพึงพอใจต่อการปฏิบติั
ธรรมดา้นบุคลากร ด้านสวสัดิการ ด้านสถานท่ี อยู่ในระดบัมากซ่ึงผูเ้ขา้ปฏิบติัธรรมมีความพึง
พอใจเก่ียวกบัการเขา้ปฏิบติัธรรมนัน่คือความรู้ความสามารถของพระวปัิสสนาจารยพ์ระวทิยากรมี
ความเป็นกนัเองซ่ึงวทิยากรมีทั้งพระภิกษุและฆราวาสรวมทั้งมีวิทยากรพิเศษบรรยายวิชาการและ
วทิยากรมีทั้งนนัทนาการและวชิาการ       
  



20 
 

พระครูสังฆรักษ์วิสิทธ์ิ ธมฺมวโร (2555 : บทคดัย่อ) ได้ศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของ
นกัเรียนต่อการปฏิบติัธรรมของส านกัปฏิบติัธรรมประจ าจงัหวดันนทบุรี แห่งท่ี 22 พบว่าระดบั
ความคิดเห็นของนกัเรียนต่อการปฏิบติัธรรมของส านกัปฏิบติัธรรมประจ าจงัหวดันนทบุรีแห่งท่ี 2 
ดา้นหลกัสูตร โดยภาพรวมอยูร่ะดบัมาก อาจเป็นเพราะวา่ทางส านกัปฏิบติัธรรม ไดมี้การมอบใบ
เกียรติบตัรให้หลงัเขา้ปฏิบติัธรรม มีวิธีการสอนกมัมฏัฐานหลากหลายรูปแบบ และการเทศนา 
อบรม บรรยาย โดยใชเ้ทคนิคไม่ใหเ้กิดความเบ่ือหน่าย มีการแยกฐานการปฏิบติัธรรม  

 จากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัสามารถสรุปไดด้งัน้ี คือ ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกหรือ
ทศันคติทางดา้นบวกของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงจะเกิดข้ึนก็ต่อเม่ือส่ิงนั้นสามารถตอบสนอง
ให้แก่บุคคลนั้นได ้แต่ทั้งน้ี ความพึงพอใจของแต่ละบุคคลยอ่มมีแตกต่างกนั ข้ึนอยูก่บัค่านิยมและ
ประสบการณ์ท่ีได้รับ ซ่ึงสามารถตอบสนองความต้องการของเขาได้ ความพึงพอใจจึงเป็น
องค์ประกอบทางด้านทศันคติท่ีกล่าวไวว้่า ความพึงพอใจเป็นปฏิกิริยาทางด้านความรู้สึกของ
บุคคลท่ีมีต่อส่ิงเร้าหรือท่ีมากระตุน้ เป็นระดบัความพึงพอใจท่ีเป็นจริงอยู่ในขณะนั้น ทั้งน้ีเพราะ
ธรรมชาติของมนุษยมี์ความตอ้งการ ถา้ความตอ้งการนั้นไดรั้บการตอบสนองทั้งหมดหรือบางส่วน 
ความเครียดก็จะน้อยลง ความพึงพอใจก็จะเกิดข้ึน และในทางกลบักนั ถา้ความตอ้งการนั้นไม่ได้
รับการตอบสนอง ความเครียดความไม่พึงพอใจก็จะเกิดข้ึน ดงันั้น การฝึกอบรมและปฏิบติัธรรม 
เป็นการปฏิบติัเพื่ออบรมจิตของคนให้สงบ ตั้งมัน่ เป็นสมาธิ รู้เท่าทนัตามสภาวธรรม โดยการ
เจริญศีล สมาธิ ปัญญา ใหบ้ริบูรณ์ในคน ยอ่มจะไดรั้บความสุขใจทั้งในภพน้ีและภพหนา้  

2.4 กรอบแนวคิดในการวจัิย         
 ความพึงพอใจต่อส านักปฏิบติัธรรมประจ ากรุงเทพมหานครแห่งท่ี37ในแต่ละด้านนั้น
ล้วนมีความส าคญัต่อการปฏิบติัธรรมของประชาชนเป็นอย่างมากเพราะการปฏิบติัธรรมของ
ประชาชนนั้นจ าตอ้งอาศยัองคป์ระกอบหลายๆดา้นในการบรรลุธรรมเช่นประสบการณ์ของพระท่ี
สอนการปฏิบติั ส่ือการสอน เป็นตน้ การปฏิบติัธรรมของประชาชนจึงจะประสบผลส าเร็จและ
ได้ผลดีการปฏิบติัธรรมกรรมฐานของแต่ละวดัก็มีความแตกต่างกันทั้งน้ีข้ึนอยู่กับโอกาสและ
สถานท่ีของวดันั้นจะเอ้ืออานวยไดม้ากนอ้ยเพียงใดบางวดัก็จดัการปฏิบติัธรรมอยา่งเดียวบางวดัก็
มีการร่วมกนัจดัทั้งญาติโยมและพระสงฆ์ได้ร่วมมือกนัจดัท าข้ึนเพื่อสนองมหาเถรสมาคมท่ีมี
นโยบายให้คณะสงฆจ์งัหวดัพิจารณาคดัเลือกวดัท่ีมีความเหมาะสมในดา้นวิปัสสนาธุระเสนอขอ
จดัตั้งเป็นสานกัปฏิบติัธรรมประจาจงัหวดัตามระเบียบของมหาเถรสมาคมวา่ดว้ยการจดัตั้งส านกั
ปฏิบติัธรรมประจ าจงัหวดัพ.ศ. 2543ให้ครอบคลุมทุกจงัหวดัเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนัดว้ย
หลกัตรงทางและตรงธรรมแห่งสติปัฏฐาน4 ดงันั้นผูว้ิจยัจึงได้ใช้เอกสารและงานวิจยัท่ีกล่าวมา
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ขา้งตน้เป็นแนวทางในการดาเนินการวิจยัซ่ึงจะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางช่วยให้งานวิจยั
เร่ืองความพึงพอใจต่อส านกัปฏิบติัธรรมประจ ากรุงเทพมหานครแห่งท่ี37ดียิง่ข้ึน  
 ดงันั้นการท าวจิยัเร่ือง ความพึงพอใจต่อส านกัปฏิบติัธรรมประจ ากรุงเทพมหานคร แห่งท่ี 
37  ผูว้จิยัจึงไดว้างกรอบแนวความคิดในการวจิยัไวด้งัน้ี 

 

  ตัวแปรอสิระ             ตัวแปรตาม 
               (Independent Variables)     (Dependent Variables) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดการวจัิย 

 

ความพงึพอใจต่อส านักปฏิบตัิธรรมประจ า
กรุงเทพมหานคร แห่งที ่37   
 
 

สถานภาพโดยทัว่ไป 
 1. เพศ 
 2. อาย ุ
 3. ระดบัการศึกษา 
 4. ประสบการณ์ในการปฏิบติั  
ปัจจัยด้านความพงึพอใจ 
1. ดา้นวทิยากร 
2.ดา้นเน้ือหาสาระ 
5. การรับรู้นโยบายการด าเนินการ 



 
 

บทที ่ 3 
ระเบียบวธิีวจิัย 

3.  ระเบียบวธีิการวจัิย 
การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงปริมาณเพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อส านักปฏิบัติธรรม

ประจ ากรุงเทพมหานคร แห่งท่ี 37 เพื่อให้การวิจยัเป็นไปตามจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว ้  ผูว้ิจยัได้
ด าเนินการเป็นขั้นตอน ดงัน้ี  

3.1 สมมติฐานในการวจัิย 
 จากการตรวจสอบเอกสารแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจแล้ว 
ผูว้ิจยัสามารถก าหนดกรอบแนวคิด ท่ีจะน าไปสู่การศึกษาถึงความพึงพอใจต่อส านกัปฏิบติัธรรม
ประจ ากรุงเทพมหานคร แห่งท่ี 37 ทั้ งน้ีผูว้ิจยัได้ก าหนดสมมุติฐานภายใต้กรอบแนวคิดท่ีได้
ทบทวนแลว้ ดั้งต่อไปน้ี 
 สมมติฐานที่ 1 ผูเ้ขา้มาปฏิบติัธรรมท่ีเป็นเพศหญิงมีความพึงพอใจต่อส านกัปฏิบติัธรรม
ประจ ากรุงเทพมหานคร แห่งท่ี 37  มากกวา่เพศชาย 
 สมมติฐานที่ 2 ผูเ้ข้ามาปฏิบติัธรรมท่ีมีอายุมากมีความพึงพอใจต่อส านักปฏิบัติธรรม
ประจ ากรุงเทพมหานคร แห่งท่ี 37  มากกวา่ผูเ้ขา้มาปฏิบติัธรรมท่ีมีอายนุอ้ย 

สมมติฐานที่ 3 ผูเ้ขา้มาปฏิบติัธรรมท่ีมีระดบัการศึกษาสูงมีความพึงพอใจต่อส านกัปฏิบติั
ธรรมประจ ากรุงเทพมหานคร แห่งท่ี 37  มากกวา่ผูเ้ขา้มาปฏิบติัธรรมท่ีมีระดบัการศึกษาต ่า  

สมมติฐานที่ 4 ผูเ้ขา้มาปฏิบติัธรรมท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติัมีความพึงพอใจต่อ
ส านักปฏิบัติธรรมประจ ากรุงเทพมหานคร แห่งท่ี 37  มากกว่าผู ้เข้ามาปฏิบัติธรรมท่ีไม่มี
ประสบการณ์ในการปฏิบติั  
  3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  ประชากร  (Population)  ท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี คือ ผูเ้ขา้
มาปฏิบติัธรรม ณ ส านักปฏิบติัธรรมประจ ากรุงเทพมหานคร แห่งท่ี 37 ใช้ระยะเวลาในการเก็บ
ประชากรและกลุ่มตวัอย่างระหว่างเดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2558 รวมระยะเวลา 3 
เดือน มีจ านวนรวมทั้งส้ิน 200 คน  เน่ืองจากประชากรในการวิจยัคร้ังน้ีมีจ  านวนไม่มากนกั ผูว้ิจยั 
จึงท าการวจิยัประชากรทั้งหมด (Population Universe) 

 

 



23 
 

3.3  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลท่ีมีลักษณะเป็นปัจจัยส่วนบุคคลของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม จ านวน 4 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบัติ เป็น
ค าถามแบบปลายปิดมีค าตอบใหเ้ลือกหลายค าตอบ  แต่ใหเ้ลือกตอบเพียงค าตอบเดียว 
 ส่วนท่ี  2  แบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจท่ีมี ต่อส านักปฏิบัติธรรมประจ า
กรุงเทพมหานคร  แห่งท่ี 37 จ านวน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านพระวิทยากร ด้านเน้ือหาสาระ เป็น
แบบสอบถามท่ีให้ผูต้อบไดแ้สดงความคิดเห็น โดยขอ้ความแต่ละขอ้ความจะมีค าตอบให้เลือกใน
ลกัษณะประมาณค่า  ( Rating  scale ) โดยแบ่งค าตอบออกเป็น  5  ระดบัคือ  ความพึงพอใจน้อย
ท่ีสุด   ความพึงพอใจน้อย   ความพึงพอใจปานกลาง  ความพึงพอใจมาก  และความพึงพอใจมาก
ท่ีสุด  โดยใช้มาตรวดัแบบประมาณค่า  ( Rating  Scale ) ในแบบสอบถามแบ่งระดบัความส าคญั
ออกเป็น 5 ระดบัคือ 
    ระดบัท่ี 1  หมายถึง  ความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
    ระดบัท่ี 2  หมายถึง  ความพึงพอใจนอ้ย 
    ระดบัท่ี 3  หมายถึง  ความพึงพอใจปานกลาง 
    ระดบัท่ี 4  หมายถึง  ความพึงพอใจมาก 
    ระดบัท่ี 5  หมายถึง  ความพึงพอใจมากท่ีสุด 
ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ 
   ผูว้ิจยัไดท้  าการสร้างเคร่ืองมือแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ
ดงัต่อไปน้ี 
   1. ศึกษาทฤษฏี  ทบทวนวรรณกรรม  และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจ เพื่อน ามา
เป็นขอ้มูลพื้นฐานในการก าหนดค าถามในแบบสอบถามฉบบัร่าง 
   2. สร้างแบบสอบถามให้ตรงกบัเน้ือหาและวตัถุประสงค์ท่ีตอ้งการแล้วน าแบบสอบถาม
ฉบบัร่างเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกตอ้งและความเท่ียงตรงของเน้ือหา
และวตัถุประสงค(์Content  Validity) เพื่อน าไปปรับปรุงแกไ้ขใหส้มบูรณ์ 
   3. น าแบบสอบถามท่ีไดป้รับปรุงแกไ้ขแลว้  ไปทดสอบ (Test-Retest Method) เพื่อหาความ 
เช่ือมัน่กบักลุ่มประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งแต่มีลกัษณะใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอยา่งคือประชากรท่ีเขา้
มาปฏิบติัธรรมใน ณ ส านกัปฏิบติัธรรมวดัปากน ้า ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร จ านวน 30 ชุด  โดยการ
น าแบบทดสอบถามชุดเดิมไปถามคนกลุ่มเดิม แลว้เวน้ระยะเวลาห่างประมาณ  3-4 สัปดาห์  ผิดกนั
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ช่วงระยะเวลาและสถานการณ์ แลว้น าคะแนนทั้งสองคร้ังมาหาค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์กนั (r) โดย
ให้เกณฑ์ตดัสินท่ี ถา้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ใกลเ้คียง 1.00 (ประมาณ .70-.90) แสดงวา่เคร่ืองมือมี
ความเช่ือถือได้  ถ้าต ่ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดคือต ่ากว่า .70 ก็จะต้องปรับปรุงแก้ไขค าถาม โดยใช้ค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficiency) สามารถ
น าวธีิมาการวเิคราะห์สหสัมพนัธ์มาใชใ้นการหาค่าความเช่ือมัน่ไดโ้ดยใช ้Split Half  
   สูตรท่ีใชใ้นการค านวณหาค่าความเช่ือถือได ้(Reliability) (สุรพล กาญจนะจิตรา, 2553 : 56) 
 
 

 
    
 
 
   โดยจ านวนค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของแบบสอบถามท่ีค านวณไดคื้อ   0.807 
  3.4  วธีิการรวบรวมข้อมูล 
  ในการวจิยัคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัไดท้  าการจดัเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามซ่ึงผา่นการทดสอบ
ความเช่ือถือได ้(Reliability) ซ่ึงมีขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 
    1. โดยการด าเนินการแจกแบบสอบถามไปยงักลุ่มตวัอยา่งท่ีผูว้ิจยัไดก้  าหนดเอาไว้
และเก็บรวบรวมคืนมาดว้ยตนเอง จ านวน  200 ชุด  
    2. ตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมมา 
    3. ประมวลผลขอ้มูลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ และบนัทึกขอ้มูลท่ีเป็นรหัส
ลงในแบบสอบถามและเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

  3.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 
    สถิติทีจ่ะใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล หรือพสูิจน์สมมุติฐาน 
   3.5.1  ตัวแปรและระดับมาตรวดั 

   ตัวแปรอสิระ   ระดับมาตรวดั    
   -เพศ    มาตรวดันามบญัญติั (Nominal  Scale )   
   -อายุ    มาตรวดัเรียงล าดบั (Ordinal Scale) 
     -ระดบัการศึกษา  มาตรวดัเรียงล าดบั (Ordinal Scale) 
   -ประสบการณ์ในการปฏิบติั              มาตรวดัเรียงล าดบั (Ordinal Scale)  
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   ตัวแปรตาม     ระดับมาตรวดั 
   -ความพึงพอใจต่อส านกัปฏิบติัธรรม มาตรวดัเรียงล าดบั (Ordinal Scale) 
   ประจ ากรุงเทพมหานคร แห่งท่ี 37 
   -วทิยากร                 มาตรวดัเรียงล าดบั (Ordinal Scale)  
   -เน้ือหาสาระ     มาตรวดัเรียงล าดบั (Ordinal Scale) 
 
   3.5.2  สถิติทีผู้่วจัิยใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ 
     1. สถิติวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analytical Statistics) เป็นสถิติท่ีใช้
บรรยายคุณลกัษณะทัว่ไปของขอ้มูลไดแ้ก่ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ(Percentage) 
     2. สถิติวิเคราะห์เชิงอนุมาน (Inference Statistics)ใชท้ดสอบสมมุติฐานเป็นแบบไม่
มีพารามิเตอร์ (Nonparametric) เน่ืองจากระดับการวดัของตัวแปรเป็นระดับมาตรวดัเรียงล าดับ 
(Ordinal Scale)  ลกัษณะของขอ้มูลไม่มีการแจกแจงแบบปกติจึงตอ้งใช้สถิติเพื่อทดสอบสมมุติฐาน 
ดงัน้ี 
 

   2.1 ค่าไคสแควร์ (Chi-Square  Test) ซ่ึงมีสูตรการค านวณดงัน้ี(บุญใจ ศรีสถิตนรากรู,    
2550 : 334-349) 
 

     
    
   =ค่าไคสแควร์  
    O  =ค่าความถ่ีท่ีศึกษามาได ้
    E  = ค่าความถ่ีท่ีหวงัไวโ้ดยทฤษฎี 
   โดยค่าไคสแควร์ใชใ้นการทดสอบสมมุติฐานเพื่อหาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระกบั
ตวัแปรตามวา่มีความสัมพนัธ์กนัหรือไม่แต่ไม่สามารถก าหนดทิศทางของความสัมพนัธ์ไดใ้ชส้ าหรับ
ตวัแปรระดบัมาตรวดัเรียงล าดบั(Ordinal  Scale) ซ่ึงเป็นความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระกบัตวัแปร
ตามในการแปลความหมายของค่าไคสแควร์เพื่อทราบวา่ตวัแปรอิสระและตวัแปรตามมีความสัมพนัธ์
กนัหรือไม่ตอ้งอาศยัตารางค่าไคสแควร์ท่ีระดบัความมีนัยส าคญัต่างๆ และการดูตารางตอ้งหาค่าชั้น
แห่งความเป็นอิสระ (Degree of  Freedom) มีสูตรการค านวณ ดงัน้ี 
    d.f = (c-l)  (r-l) 
    c   = จ านวนตวัแปรท่ีเป็นช่องชั้น  (Column) 
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    r   = จ านวนตวัแปรท่ีเป็นแถว  (Row) 
 โดยการแปลความหมายไดก้ าหนดระดบัความเช่ือมัน่ท่ี  95 % (ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05)  
ซ่ึงมีความหมายวา่ 

ถ้าค่า ระดบันัยส าคญัทางสถิติ ( Sig.)  น้อยกว่า 0.05  หมายความว่า ตวัแปรอิสระจะมี
ความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตามหรือตวัแปร 2 ตวั  ไม่เป็นอิสระต่อกนั 
 ถา้ค่า ระดบันยัส าคญัทางสถิติ ( Sig.) มากกว่า 0.05  หมายความว่า ตวัแปรอิสระจะไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตาม หรือตวัแปร 2 ตวั เป็นอิสระต่อกนั 
   2.2  ค่ าสัมประสิท ธ์ิสหสัมพัน ธ์แบบGamma  มี สูตรในการค านวณดังน้ี (สุภาพร            
อารยะนรากลู, 2554) 
      ∑ CP - ∑ IP 
   Gamma =     
      ∑ CP + ∑ IP 
   CP  = คู่ท่ีสอดคลอ้งกนั (Consistent Pair) 
   IP   = คู่ท่ีไม่สอดคลอ้งกนั (Inconsistent Pair) 
   โดย Gamma ใช้อธิบายเก่ียวกับความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามว่ามี
ความสัมพนัธ์กนัในทิศทางใด  ซ่ึงจะพิจารณาจากเคร่ืองหมายค่า Gamma ประกอบดว้ยเคร่ืองหมาย +
และ - โดยพิจารณาได ้ดงัน้ี 
   ถ้าค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบ Gamma เป็นลบ  แสดงว่าตวัแปรทั้ง 2 ตวั  มีทิศทาง
ความสัมพันธ์ในทางตรงกันข้าม  กล่าวคือ  ถ้าตัวแปรหน่ึงมีค่าสูงตัวแปรอีกตัวจะมีค่าต ่าถ้าค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบ Gamma เป็นบวก  แสดงวา่ตวัแปรทั้ง 2 ตวัมีทิศทางความสัมพนัธ์ในทาง
เดียวกนั   กล่าวคือ  ถา้ตวัแปรตวัหน่ึงมีค่าสูงตวัแปรอีกตวัหน่ึงจะมีค่าสูงดว้ย  หรือในทางกลบักนั ถา้
ตวัแปรตวัหน่ึงมีค่าต ่าตวัแปรอีกตวัหน่ึงจะมีค่าต ่าดว้ย 
   ส่วนการพิจารณาระดับทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามนั้ น
พิจารณาได ้ดงัน้ี (James A. Davis, 1971 :49)   
 
  ค่า Gamma    ระดับความสัมพนัธ์ 
  +0.70 ข้ึนไป    มีความสัมพนัธ์กนัเชิงบวกในระดบัสูง 
  +0.50-0.60     มีความสัมพนัธ์กนัเชิงบวกในระดบัค่อนขา้งสูง 
  +0.30-0.49     มีความสัมพนัธ์กนัเชิงบวกในปานกลาง 
  +0.10-0.29     มีความสัมพนัธ์กนัเชิงบวกในระดบัค่อนขา้งต ่า 



27 
 

  +0.01-0.09     มีความสัมพนัธ์กนัเชิงบวกในระดบัต ่า 
    0.00     ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 
  -0.01-0.09     มีความสัมพนัธ์กนัเชิงลบในระดบัต ่า 
  -0.10-0.29     มีความสัมพนัธ์กนัเชิงลบในระดบัค่อนขา้งต ่า 
  -0.30-0.49     มีความสัมพนัธ์กนัเชิงลบในระดบัปานกลาง 
  -0.50-0.69     มีความสัมพนัธ์กนัเชิงลบในระดบัค่อนขา้งสูง 
  -0.70 ข้ึนไป    มีความสัมพนัธ์กนัเชิงลบในระดบัสูง 
 

 



บทที ่4 
ผลการวจิัย 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาความพึงพอใจต่อส านกัปฏิบติัธรรมประจ ากรุงเทพมหานคร 
แห่งท่ี 37โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูล จากประชาชนกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวนทั้งส้ิน 200 คน  และไดน้ า
ค าตอบท่ีไดจ้ากแบบสอบถามมาวเิคราะห์ขอ้มูลและน าเสนอผลการวเิคราะห์ตามล าดบั  ดงัน้ี 

4.1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
4.2  การวดัระดับความพึงพอใจท่ีมีต่อส านักปฏิบติัธรรมประจ ากรุงเทพมหานคร  

แห่งท่ี 37 
4.3 การแสดงผลการทดสอบสมมติฐาน และหาค่าความสัมพนัธ์ของตวัแปร 
4.4 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

4.1ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตางรางที ่1 จ  านวนและร้อยละของขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ดา้นเพศ 
 

เพศ  จ านวน ร้อยละ 
ชาย  42 21.0 
หญิง  158 79.0 
รวม  200 100.0 

จากตารางท่ี 1 พบวา่  ประชาชนผูต้อบแบบสอบถามดา้นเพศ ประกอบดว้ย เพศหญิงเป็นส่วนใหญ่ 
มีจ านวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 79.0 เพศชายมีจ านวน 42 คน  คิดเป็นร้อยละ 21.0  
 
ตารางที ่2 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของคะแนน ดา้นเพศ 

N=200 
เพศ จ านวน ร้อยละ จ านวนสะสม ร้อยละสะสม 

นอ้ย  (ชาย) 42 21.0 21.0 21.0 
มาก  (หญิง) 158 79.0 79.0 100.0 

รวม 200 100.0 100.0  

จากตารางท่ี 2 ผูว้ิจยัไดแ้จกแจงจ านวนและร้อยละของความพึงพอใจท่ีมีต่อส านกัปฏิบติั
ธรรมประจ ากรุงเทพมหานคร  แห่งท่ี 37 ดา้นเพศออกเป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี เพศท่ีมีประชากรนอ้ย (เพศ
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ชาย) มีจ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 21.0เพศท่ีมีประชากรมาก (เพศหญิง) มีจ านวน 158 คน คิด
เป็นร้อยละ 79.0ซ่ึงผูว้ิจยัไดจ้ดักลุ่มเพื่อจะน ากลุ่มตวัอย่างท่ีไดใ้ชว้ิเคราะห์ไปทดสอบสมมติฐาน
ในล าดบัต่อไป 
 
ตางรางที ่3 จ  านวนและร้อยละของขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ดา้นอาย ุ
 

อายุ  จ านวน ร้อยละ 
5-15ปี  55 27.5 

16-25ปี  1 0.5 
26-35ปี  18 9.0 
36-45ปี  27 13.5 
46-55ปี  50 25.0 

56ปีข้ึนไป  49 24.5 
รวม  200 100.0 

จากตารางท่ี 3 พบวา่  ประชาชนผูต้อบแบบสอบถามดา้นอายุส่วนใหญ่ มีอายุอยูใ่นช่วง 5-
15 ปีจ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 27.5 รองลงมาคือช่วงอายุ 46-55 ปี จ  านวน 50 คน  คิดเป็นร้อย
ละ 25.0 ช่วงอายุ 56 ปีข้ึนไป จ านวน 49 คน  คิดเป็นร้อยละ 24.5 ช่วงอายุ 36-45 ปี จ  านวน 27 คน  
คิดเป็นร้อยละ 13.5 ช่วงอายุ 26-35 ปี จ  านวน 18 คน  คิดเป็นร้อยละ 9.0 และช่วงอายุ16-25 ปี 
จ  านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 ตามล าดบั 

 
ตารางที ่4 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของคะแนน ดา้นอาย ุ

N=200 
อายุ จ านวน ร้อยละ จ านวนสะสม ร้อยละสะสม 

นอ้ย  (อาย ุ5-45 ปี) 101 50.5 50.5 50.5 
มาก  (อาย ุ46 ปีข้ึนไป) 99 49.5 49.5 100.0 

รวม 200 100.0 100.0  

จากตารางท่ี 4 ผูว้ิจยัไดแ้จกแจงจ านวนและร้อยละของความพึงพอใจท่ีมีต่อส านกัปฏิบติั
ธรรมประจ ากรุงเทพมหานคร แห่งท่ี 37ดา้นอายุ ออกเป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี อายุน้อย (อายุ 5-45 ปี)มี
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จ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 50.5  อายุมาก  ( อายุ 46ปีข้ึนไป ) มีจ  านวน 99 คน  คิดเป็นร้อยละ 
49.5  ซ่ึงผูว้ิจยัได้จดักลุ่มเพื่อจะน ากลุ่มตวัอย่างท่ีไดใ้ช้วิเคราะห์ไปทดสอบสมมติฐานในล าดบั
ต่อไป 
 
ตารางที่ 5 จ  านวนและร้อยละของข้อมูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ตามสถานภาพระดับ
การศึกษา 

N=200 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษา 82 41.0 
มธัยมศึกษาหรือเทียบเท่า 26 13.0 
อนุปริญญา 19 9.5 
ปริญญาตรี 61 30.5 
สูงกวา่ปริญญาตรี 12 6.0 

รวม 200 100.0 

จากตารางท่ี 5 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดบัการศึกษาระดบัประถมศึกษา 
จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ  41.0 รองลงมา คือ ระดบัปริญญาตรี จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 
30.5 ระดบัมธัยมศึกษาหรือเทียบเท่าจ านวน 26 คนคิดเป็นร้อยละ 13.0 ระดบัอนุปริญญา จ านวน 
19 คนคิดเป็นร้อยละ 9.5 ระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี จ านวน 12 คนคิดเป็นร้อยละ 6.0 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่6 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของคะแนน ในดา้นระดบัการศึกษา 

N=200 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ จ านวนสะสม ร้อยละสะสม 
ระดบัการศึกษาต ่า 108 54.0 54.0 54.0 
ระดบัการศึกษาสูง   92 46.0 46.0 100.0 

รวม 200 100.0 100.0  

จากตารางท่ี 6ผูว้ิจยัไดแ้จกแจงจ านวนและร้อยละของความพึงพอใจท่ีมีต่อส านกัปฏิบติั
ธรรมประจ ากรุงเทพมหานคร  แห่งท่ี 37ดา้นระดบัการศึกษา ออกเป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี ระดบัการศึกษา
ต ่า (ตั้ งแต่ประถมศึกษา – มัธยมหรือเทียบเท่า) มีจ  านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 54.0  ระดับ
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การศึกษาสูง  ( อนุปริญญาข้ึนไป ) มีจ านวน 92 คน  คิดเป็นร้อยละ 46.0  ซ่ึงผูว้ิจยัไดจ้ดักลุ่มเพื่อ
จะน ากลุ่มตวัอยา่งท่ีไดใ้ชว้เิคราะห์ไปทดสอบสมมติฐานในล าดบัต่อไป 

 

ตารางที่ 7 จ านวนและร้อยละของขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ดา้นประสบการณ์ในการ
ปฏิบติัธรรม 

 
อาชีพ  จ านวน ร้อยละ 

ไม่เคยมีประสบการณ์ 
ในการปฏิบติัธรรม 

 
11 5.5 

1คร้ัง  9 4.5 
2คร้ัง  37 18.5 
3คร้ัง  53 26.5 
4คร้ัง  11 5.5 

5คร้ังข้ึนไป  79 39.5 
รวม  200 100.0 

จากตารางท่ี 7พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีประสบการณ์ในการปฏิบติัธรรม     5
คร้ังข้ึนไป มีจ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 39.5 รองลงมา คือ 3 คร้ัง จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 
26.5 2คร้ัง มีจ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 18.5 4คร้ังมีจ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5 ไม่เคยมี
ประสบการณ์ในการปฏิบติัธรรม มีจ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5   และ1 คร้ัง มีจ  านวน 9 คน 
คิดเป็นร้อยละ 4.5 ตามล าดบั 

 

ตารางที ่8 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของคะแนนในดา้นประสบการณ์ในการปฏิบติัธรรม 
N=200 

ประสบการณ์ในการปฏิบัติธรรม จ านวน ร้อยละ จ านวนสะสม ร้อยละสะสม 
นอ้ย (ไม่เคยปฏิบติั-3 คร้ัง 110 55.0 55.0 55.0 

มาก (4 คร้ังข้ึนไป) 90 45.0 45.0 100.0 
รวม 200 100.0 100.0  
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จากตารางท่ี 8 ผูว้ิจยัไดแ้จกแจงจ านวนและร้อยละของความพึงพอใจท่ีมีต่อส านกัปฏิบติั
ธรรมประจ ากรุงเทพมหานคร  แห่งท่ี 37ด้านประสบการณ์ในการปฏิบติัธรรมออกเป็น 2 กลุ่ม 
ดงัน้ี น้อย (ไม่เคยปฏิบัติ-3 คร้ัง) มีจ านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 55.0  มาก  (4 คร้ังข้ึนไป) มี
จ านวน 90 คน  คิดเป็นร้อยละ 45.0  ซ่ึงผูว้ิจยัไดจ้ดักลุ่มเพื่อจะน ากลุ่มตวัอยา่งท่ีไดใ้ชว้ิเคราะห์ไป
ทดสอบสมมติฐานในล าดบัต่อไป 
4.2 การวดัระดับความพงึพอใจทีม่ีต่อส านักปฏิบัติธรรมประจ ากรุงเทพมหานคร  แห่งที ่37 
 ผลการศึกษาไดจ้  าแนกตามดา้นต่างๆ จ านวน 2 ดา้นดงัน้ี  
  - ดา้นวทิยากร 
  - ดา้นเน้ือหาสาระ 
 
ตารางที ่9 ความพึงพอใจท่ีมีต่อส านกัปฏิบติัธรรมประจ ากรุงเทพมหานคร แห่งท่ี 37 ดา้นวทิยากร 

N=200 

ความพงึพอใจทีม่ีต่อส านักปฏิบัติธรรม
1. ด้านวทิยากร 

ระดับความความพงึพอใจ 

น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ทีสุ่ด 

รวม 

1.1 มีบุคลิกภาพเรียบร้อย น่าเล่ือมใส
ศรัทธา น่าเคารพน่าเช่ือถือ 

0 
 (0) 

2 
(1.0) 

28 
(14.0) 

97 
(48.5) 

73 
(36.5) 

200 
(100.0) 

1.2 มีความรู้ในพระธรรมวนิยั 0 
(0) 

5 
(2.5) 

32 
(16.0) 

83 
 (41.5) 

80 
 (40.0) 

200 
(100.0) 

1.3 มีความรู้ความสามารถในการอบรม
สั่งสอนผูม้าปฏิบติั 

0 
(0) 

4 
(2.0) 

28 
(14.0) 

80 
 (40.0) 

88 
 (44.0) 

200 
(100.0) 

1.4 บรรยายธรรมไม่กระทบผูอ่ื้น 2 
(1.0) 

0 
(0) 

49 
(24.5) 

73 
 (36.5) 

76 
 (38.0) 

200 
(100.0) 

1.5 บรรยายธรรมด้วยเหตุและผล ไม่
กล่าวเล่ือนลอยหรือกล่าวโดยไม่ มี
หลกัฐาน ยนืยนัชดัเจน 

4 
(2.0) 

4 
(2.0) 

29 
(14.5) 

81 
 (40.5) 

82 
 (41.0) 

200 
(100.0) 

 จากตารางท่ี 9 ความพึงพอใจท่ีมีต่อส านกัปฏิบติัธรรมประจ ากรุงเทพมหานคร  แห่งท่ี 37
ดา้นวทิยากร สามารถแยกพิจารณาไดด้งัน้ี 
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มีบุคลิกภาพเรียบร้อย น่าเล่ือมใสศรัทธา น่าเคารพน่าเช่ือถือ ประชากรมีความพึงพอใจใน
ระดบัมากเป็นจ านวนมากท่ีสุด มีจ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 48.5 รองลงมาคือระดบัมากท่ีสุดมี
จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 36.5 ระดบัปานกลาง มีจ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 14.0   ระดบั
นอ้ย มีจ านวน  2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 และระดบันอ้ยท่ีสุด ไม่มีประชากรแสดงความคิดเห็น คิด
เป็นร้อยละ 0 ตามล าดบั 

มีความรู้ในพระธรรมวินยั ประชากรมีความพึงพอใจในระดบัมากเป็นจ านวนมากท่ีสุด มี
จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 41.5 รองลงมาคือระดบัมากท่ีสุด   มีจ  านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 
40.0 ระดบัปานกลาง มีจ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 16.0   ระดบันอ้ย มีจ านวน  5 คน คิดเป็นร้อย
ละ 2.5 และระดบันอ้ยท่ีสุด ไม่มีประชากรแสดงความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 0 ตามล าดบั 

มีความรู้ความสามารถในการอบรมสั่งสอนผูม้าปฏิบติั ประชากรมีความพึงพอใจในระดบั
มากท่ีสุด เป็นจ านวนมากท่ีสุด มีจ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 44.0 รองลงมาคือระดับมาก           
มีจ  านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0 ระดบัปานกลาง มีจ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 14.0   ระดบั
นอ้ย มีจ  านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 และระดบันอ้ยท่ีสุด ไม่มีประชากรแสดงความคิดเห็น คิด
เป็นร้อยละ 0 ตามล าดบั 

บรรยายธรรมไม่กระทบผูอ่ื้น ประชากรมีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด เป็นจ านวน
มากท่ีสุด มีจ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 38.0 รองลงมาคือระดบัมาก มีจ านวน 73 คน คิดเป็นร้อย
ละ 36.5 ระดบัปานกลาง มีจ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 24.5   ระดบันอ้ยท่ีสุด มีจ านวน 2 คน คิด
เป็นร้อยละ 1.0 และระดบันอ้ย ไม่มีประชากรแสดงความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 0 ตามล าดบั 

บรรยายธรรมดว้ยเหตุและผล ไม่กล่าวเล่ือนลอยหรือกล่าวโดยไม่มีหลกัฐาน ยนืยนัชดัเจน
ประชากรมีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด เป็นจ านวนมากท่ีสุด มีจ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 
41.0 รองลงมาคือระดบัมาก มีจ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 40.5 ระดบัปานกลาง มีจ านวน 29 คน 
คิดเป็นร้อยละ 14.5   ระดบันอ้ยท่ีสุด มีจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 และระดบันอ้ย มีจ านวน 4 
คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 ตามล าดบั 
 จากตารางท่ี 9 ผูว้ิจยัสรุปได้ว่าประชากรมีความพึงพอใจต่อส านักปฏิบติัธรรมประจ า
กรุงเทพมหานคร  แห่งท่ี 37ดา้นวิทยากร อยูใ่นระดบัมาก เน่ืองจากวิทยากรท่ีน าปฏิบติัธรรมนั้นมี
ทั้งบรรพชิตและฆราวาส ท่ีผา่นการฝึกอบรมและมีประสบการณ์ในการปฏิบติัธรรม มีบุคลิกภาพ
เรียบร้อย น่าเล่ือมใสศรัทธา น่าเคารพน่าเช่ือถือมีความรู้ในพระธรรมวินยั มีความรู้ความสามารถ
ในการอบรมสั่งสอนผูม้าปฏิบติับรรยายธรรมดว้ยเหตุและผล สามารถตอบสนองความตอ้งการผู ้
เขา้ปฏิบติัธรรมไดอ้ยา่งดี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของสมิต สัชฌุกร (2548 : 1) ท่ีกล่าวถึงวทิยากร 
คือ ผูท่ี้ท  าหน้าท่ีเป็นตวัการส าคญั ท่ีจะท าให้ผูเ้ขา้รับการอบรม เกิดความรู้ความเขา้ใจ เกิดทกัษะ 
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เกิดทศันคติท่ีดีเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอบรม จนกระทัง่ผูเ้ขา้รับการอบรมเกิดการเรียนรู้และสามารถจุด
ประกายความคิด เกิดการเปล่ียนแปลงทศันคติ หรือพฤติกรรมไปตามวตัถุประสงคข์องเร่ืองหรือ
วิชานั้นๆตลอดทั้งแนวคิดของบรรจง  กาญจนดุล (2523:44-80) กล่าวว่า วิทยากรเป็นผูมี้ความรู้
ความสามารถในการถ่ายทอด ตลอดจนการน าเสนอท่ีเหมาะสมกบัเวลาจะเห็นไดว้่าวิทยากรเป็น
ส่ือกลางท่ีมีบทบาทส าคญัมากในการท าให้ผูเ้ขา้รับการอบรมเกิดความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะและ
ทศันคติท่ีเหมาะสมเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอบรม จนกระทัง่เกิดการเรียนรู้และเปล่ียนแปลงความคิดหรือ
พฤติกรรมตามท่ีตอ้งการ 
 
ตารางที่ 10 ปัจจยัดา้นความพึงพอใจท่ีมีต่อส านกัปฏิบติัธรรมประจ ากรุงเทพมหานคร  แห่งท่ี 37
ดา้นเน้ือหาสาระ 

N=200 

ความพงึพอใจทีม่ีต่อส านักปฏิบัติธรรม
2. ด้านเนือ้หาสาระ 

ระดับความพงึพอใจ 

น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ทีสุ่ด 

รวม 

2.1 ท่านเขา้ใจเน้ือหาของการปฏิบติั
กมัมฏัฐาน  แบบสติปัฏฐาน4 เป็นอยา่ง
ดี 

0 
(0) 

6 
(3.0) 

59 
(29.5) 

94 
(47.0) 

41 
(20.5) 

200 
(100.0) 

2.2 ท่านเข้าใจหลักการ และวิธีการ
ปฏิบติักมัมฏัฐาน 

0 
(0) 

7 
(3.5) 

60 
(30.0) 

91 
(45.5) 

42 
(21.0) 

200 
(100.0) 

2.3 เน้ือหาสาระมีความเหมาะสม 0 
(0) 

8 
(4.0) 

25 
(12.5) 

99 
(49.5) 

68 
(34.0) 

200 
(100.0) 

2.4 บรรยายธรรมส่ิงท่ีเป็นประโยชน์
ต่อผูฟั้ง 

0 
(0) 

2 
(1.0) 

25 
(12.5) 

89 
(44.5) 

84 
(42.0) 

200 
(100.0) 

2.5 บรรยายธรรมเขา้กบัยคุสมยั 0 
(0) 

0 
(0) 

34 
(17.0) 

95 
(47.5) 

71 
(35.5) 

200 
(100.0) 

2.6 ท่านสามารถฝึกปฏิบติัตามหลกัสติ
ปัฏฐาน4 

0 
(0) 

8 
(4.0) 

64 
(32.0) 

90 
(45.0) 

38 
(19.0) 

200 
(100.0) 

 จากตารางท่ี 10 ความพึงพอใจท่ีมีต่อส านกัปฏิบติัธรรมประจ ากรุงเทพมหานคร  แห่งท่ี 37
ดา้นเน้ือหาสาระ สามารถแยกพิจารณาไดด้งัน้ี 
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ท่านเขา้ใจเน้ือหาของการปฏิบติักมัมฏัฐาน แบบสติปัฏฐาน4 เป็นอยา่งดี ประชากรมีความ
พึงพอใจในระดับมาก เป็นจ านวนมากท่ีสุด มีจ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 47.0 รองลงมาคือ
ระดบัมากท่ีสุด   มีจ  านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 20.5 ระดบัปานกลาง มีจ านวน 59 คน คิดเป็นร้อย
ละ 29.5 ระดบัน้อย มีจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0 และระดบัน้อยท่ีสุด ไม่มีประชากรแสดง
ความคิดเห็นคิดเป็นร้อยละ 0 ตามล าดบั 
 ท่านเขา้ใจหลกัการและวิธีการปฏิบติักมัมฏัฐาน ประชากรมีความคิดเห็นในระดบัมาก 
เป็นจ านวนมากท่ีสุด มีจ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 45.5 รองลงมาคือระดบัปานกลาง มีจ านวน 
60 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0 ระดบัมากท่ีสุด มีจ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 21.0   ระดบัน้อยมี
จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5 และระดบันอ้ยท่ีสุด ไม่มีประชากรแสดงความคิดเห็น คิดเป็นร้อย
ละ 0 ตามล าดบั 
 เน้ือหาสาระมีความเหมาะสม ประชากรมีความคิดเห็นในระดบัมาก เป็นจ านวนมากท่ีสุด 
มีจ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 49.5 รองลงมาคือระดบัมากท่ีสุด มีจ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 
34.0 ระดบัปานกลาง มีจ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5ระดบันอ้ยมีจ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ
4.0และระดบันอ้ยท่ีสุด ไม่มีประชากรแสดงความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 0 ตามล าดบั 
 บรรยายธรรมส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูฟั้ง ประชากรมีความคิดเห็นในระดับมาก เป็น
จ านวนมากท่ีสุด มีจ านวน89 คน คิดเป็นร้อยละ 44.5 รองลงมาคือระดบัมากท่ีสุด มีจ านวน84 คน 
คิดเป็นร้อยละ 42.0 ระดบัปานกลาง มีจ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5ระดบันอ้ย มีจ านวน      2 
คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 และระดับน้อยท่ีสุด ไม่มีประชากรแสดงความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 0 
ตามล าดบั 
 บรรยายธรรมเขา้กบัยุคสมยั ประชากรมีความคิดเห็นในระดบัมาก เป็นจ านวนมากท่ีสุด มี
จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 47.5 รองลงมาคือระดบัมากท่ีสุด มีจ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 
35.5 ระดบัปานกลาง มีจ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 17.0 ระดบัน้อยท่ีสุดและระดบัน้อย ไม่มี
ประชากรแสดงความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 0 ตามล าดบั 
 ท่านสามารถฝึกปฏิบติัตามหลกัสติปัฏฐาน4ประชากรมีความคิดเห็นในระดบัมาก เป็น
จ านวนมากท่ีสุด มีจ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 45.0 รองลงมาคือระดบัปานกลาง มีจ านวน 64 
คน คิดเป็นร้อยละ 32.0ระดบัมากท่ีสุด มีจ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 19.0ระดบัน้อย มีจ านวน      
8 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0 และระดบัน้อยท่ีสุด ไม่มีประชากรแสดงความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 0 
ตามล าดบั 
 จากตารางท่ี 10 ผูว้ิจยัสรุปได้ว่าประชากรมีความพึงพอใจต่อส านักปฏิบติัธรรมประจ า
กรุงเทพมหานคร  แห่งท่ี 37 ดา้นเน้ือหาสาระ อยูใ่นระดบัมากท่ีเป็นเช่นน้ีเน่ืองจากส านกัปฏิบติั
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ธรรมประจ ากรุงเทพมหานคร  แห่งท่ี 37 เนน้การปฏิบติักมัมฏัฐานแบบสติปัฏฐาน 4 เป็นหลกัสูตร
แห่งการเรียนรู้ในการเจริญสติ สมาธิ และปัญญา เพื่อให้สามารถน าหลกัในการปฏิบติัธรรมไปใช้
อยา่งสอดคลอ้งกบัการด าเนินชีวติประจ าวนั การจดัการชีวิตใหเ้ป็นระบบมากข้ึน ใหมี้สมาธิกบัส่ิง
ท่ีท าอยู่กบัปัจจุบนัไดน้านไม่วอกแวกไปกบัส่ิงรอบขา้ง ใส่ใจกบัส่ิงท่ีท าไม่ตอ้งพะวงหน้าพะวง
หลงั ตดัความกงัวลออกไป  และวิธีการปฏิบติักมัมฏัฐานเน้ือหาสาระมีความเหมาะสมบรรยาย
ธรรมส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูฟั้งบรรยายธรรมเขา้กบัยคุสมยัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของพระวชิชุกร 
ติสรโณ (2556)ท่ีไดศึ้กษาความพึงพอใจต่อการบริหารส านักปฏิบติัธรรมประจ าจงัหวดัสิงห์บุรี
แห่งท่ี1พบวา่ ดา้นเน้ือหาสาระโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาในรายละเอียดแต่ละขอ้พบวา่
ระดบัความพึงพอใจต่อการบริหารส านกัปฏิบติัธรรมในดา้นเน้ือหาสาระอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้แต่
ท่ีมีระดบัความพึงพอใจต่อการบริหารส านกัปฏิบติัธรรมในดา้นเน้ือหาสาระมากเด่นชดัใน3อนัดบั
ไดแ้ก่เน้ือหาการปฏิบติัตามแนวสติปัฏฐานเหมาะสมกบัประชาชนทุกเพศทุกวยัและเน้ือหาการ
ปฏิบติัสติปัฏฐานมีความเหมาะสมกบัท่านและพระเลือกเน้ือหาสาระท่ีเหมาะสมในการสอน ขอ้ท่ี
ระดบัการบริหารส านกัปฏิบติัธรรมในดา้นเน้ือหาสาระในระดบัต ่าท่ีสุดคือท่านเขา้ใจเน้ือหาของ
การปฏิบติักมัมฏัฐานแบบสติปัฎฐาน4เป็นอยา่งดีและเม่ือพิจารณาโดยภาพรวมพบวา่ระดบัความ
พึงพอใจต่อการบริหารสานักปฏิบัติธรรมในด้านเน้ือหาสาระโดยรวมอยู่ในระดับมากและ
สอดคลอ้งแนวคิดของพระครูวิมลธรรมรังสีและคณะ (2551)ท่ีกล่าวถึงหลกัสติปัฏฐาน 4 เป็นหลกั
ปฏิบติัท่ีพระพุทธเจา้ทรงตรัสว่าเป็นหนทางเดียวท่ีท าให้มนุษยพ์น้ทุกข์ เป็นหลกัปฏิบติัท่ีท าให้
มนุษยส์ามารถมีตนเป็นท่ีพึ่ง และสามารถพฒันาศกัยภาพของตนให้สูงสุดได ้เรียกวา่ การตรัสรู้
เป็นพระพุทธเจา้หรือบรรลุธรรมเป็นพระอรหนัต ์และการปฏิบติัสติปัฏฐานเป็นตวัแปรส าคญัท่ีท า
ใหพ้ระสัทธรรมย ัง่ยืน มหาสติปัฏฐานสูตรไดอ้ธิบายหลกัสติปัฏฐาน 4 ซ่ึงเป็นการปฏิบติักรรมฐาน
อย่างชัดเจน ละเอียดและสมบูรณ์มีสาระส าคญั คือ การใช้สติก ากบัดูแลกาย (กายานุปัสสนา) 
ความรู้สึกสุขทุกข์ (เวทนานุปัสสนา) ภาวนาจิตท่ีเป็นไปต่างๆ (จิตตานุปัสสนา) และความนึกคิด
ไตร่ตรองปรุงแต่งของจิต (ธมัมานุปัสสนา) เรียกวา่ วปัิสสนากรรมฐาน 
 

4.3 ระดับความพงึพอใจทีม่ีต่อส านักปฏิบัติธรรมประจ ากรุงเทพมหานคร  แห่งที ่37 

ตารางที ่11 จ านวนและร้อยละของคะแนนรวมความเห็นของประชากรต่อปัจจยัดา้นความพึงพอใจ

ท่ีมีต่อส านกัปฏิบติัธรรมประจ ากรุงเทพมหานคร  แห่งท่ี 37 
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        N=200 
คะแนน จ านวน ร้อยละ ร้อยละสะสม  คะแนน จ านวน ร้อยละ ร้อยละสะสม 

24 2 1.0 1.0  42 12 6.0 42.5 
28 2 1.0 2.0  43 7 3.5 46.0 
30 2 1.0 3.0  44 15 7.5 53.5 
31 6 3.0 6.0  45 8 4.0  57.5 
32 3 1.5 7.5  46 6 3.0 60.5 
33 4 2.0 9.5  47 10 5.0 65.5 
35 2 1.0 10.5  48 14 7.0 72.5 
36 3 1.5 12.0  49 15 7.5 80.0 
37 7 3.5 15.5  50 12 6.0 86.0 
38 4 2.0 17.5  51 14 7.0 93.0 
39 17 8.5 26.0  52 14 7.0 100.0 
40 13 6.5 32.5  รวม 200 100  
41 8 4.0 36.5      

 จากตารางท่ี 11 การแจกแจงคะแนนรวมความพึงพอใจท่ีมีต่อส านักปฏิบติัธรรมประจ า
กรุงเทพมหานคร  แห่งท่ี 37ผูว้ิจยัไดแ้บ่งกลุ่มคะแนน ออกเป็น 2 กลุ่ม  ซ่ึงผูว้ิจยัพิจารณาจากช่วง
คะแนนและสัดส่วนของจ านวนตวัอยา่งท่ีร้อยละ 50 โดยก าหนดให้ช่วงคะแนนดงัน้ี  ระดบัความ
พึงพอใจนอ้ย ( 24-43 คะแนน )  มีจ  านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 46.0  ระดบัความพึงพอใจมาก ( 
44-52 คะแนน)  มีจ  านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 54.0 ซ่ึงผูว้จิยัไดจ้ดัหมวดหมู่ระดบัความเห็นของ
ประชากรต่อความพึงพอใจท่ีมีต่อส านกัปฏิบติัธรรมประจ ากรุงเทพมหานคร  แห่งท่ี 37 แสดงใน
ตางรางท่ี 16 
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ตารางที่ 12 แสดงจ านวนและร้อยละของคะแนนความพึงพอใจท่ีมีต่อส านักปฏิบติัธรรมประจ า
กรุงเทพมหานคร แห่งท่ี 37 

N=200 
รายละเอยีด จ านวน ร้อยละ 

ระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อส านักปฏิบติัธรรมประจ า
กรุงเทพมหานคร แห่งท่ี 37 

  

นอ้ย 92 46.0 
มาก 108 54.0 
รวม 200 100.0 

จากตารางท่ี 12 ผูว้จิยัไดจ้  าแนกกลุ่มตวัอยา่ง ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความพึง
พอใจน้อย  และก ลุ่มตัวอย่างท่ี มี ความพึ งพอใจมาก ท่ี มี ต่อส านักป ฏิบัติ ธรรมประจ า
กรุงเทพมหานคร แห่งท่ี 37 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความพึงพอใจนอ้ย มีจ านวน 92 คน คิดเป็นร้อย
ละ 46.0  ในขณะท่ีกลุ่มตวัอย่างท่ีมีความพึงพอใจมาก มีจ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 54.0ซ่ึง
ผูว้จิยัจะน ากลุ่มตวัอยา่งท่ีไดใ้ชว้เิคราะห์น าไปทดสอบสมมติฐานต่อไป 
4.4 การแสดงผลการทดสอบสมมติฐานหาค่าความสัมพนัธ์ของตัวแปร 
 ผูว้จิยัท  าการทดสอบสมมติฐานท่ีไดก้ าหนดไว ้4 สมมติฐาน 
 ตวัแปรอิสระ (Independent  Varibles)คือ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ประสบการณ์ในการ
ปฏิบติัธรรม 
 ตัวแปรตาม (Dependent  variable) คือ ความพึงพอใจต่อส านักปฏิบัติธรรมประจ า
กรุงเทพมหานคร แห่งท่ี 37 
สมมติฐานที่ 1 ผูเ้ขา้มาปฏิบติัธรรมท่ีเป็นเพศหญิงมีความพึงพอใจต่อส านักปฏิบติัธรรมประจ า
กรุงเทพมหานคร แห่งท่ี 37  มากกวา่เพศชาย 
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ตารางที ่13 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งเพศกบัความพึงพอใจต่อส านกัปฏิบติัธรรมประจ า
กรุงเทพมหานคร แห่งท่ี 37   

              N=200 

เพศ 
ระดับความพงึพอใจต่อส านัก

ปฏิบัติธรรม 
Chi-

Square 
Sig. Gamma Sig . 

ต ่า สูง รวม 
ชาย 

 
หญิง 

 

31 
(15.5) 
76 

 (38.0) 

11 
(5.5) 
82 

(41.0) 

42 
(21.0) 
158 
(79.0) 

8.815 >.05 .505 >.05 

รวม 
92 

(46.0) 
108 
(54.0) 

200 
(100.0) 

    

 จากตารางท่ี 13 ผลการทดสอบสมมติฐานระหวา่งเพศกบัความพึงพอใจต่อส านกัปฏิบติั
ธรรมประจ ากรุงเทพมหานคร แห่งท่ี 37  ไดค้่า Chi-Squareเท่ากบั 8.815ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ
มากกว่า .05 แสดงว่าปัจจยัด้านเพศ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจต่อส านักปฏิบติัธรรม
ประจ ากรุงเทพมหานคร แห่งท่ี 37 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี 1     
 ผลการศึกษาท่ีปรากฏเช่นน้ี เพราะ ประชากรท่ีมีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อส านัก
ปฏิบติัธรรมประจ ากรุงเทพมหานคร แห่งท่ี 37 ไม่แตกต่างกนั สอดคล้องกบัการศึกษาของพระ
มนสั ฐานิสฺสโร(2555) ท่ีศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการเขา้ปฏิบติัธรรมในสานกัปฏิบติั
ธรรมประจาจงัหวดัราชบุรีแห่งท่ี18พบวา่ ประชาชนท่ีมีเพศต่างกนัมีความพึงพอใจของประชาชน
ต่อการเขา้ปฏิบติัธรรมในสานกัปฏิบติัธรรมประจ าจงัหวดัราชบุรีแห่งท่ี18โดยภาพรวมไม่แตกต่าง
กนัซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้ งไวเ้น่ืองจากเพศของประชาชนท าให้ความพึงพอใจในการ
ปฏิบติัธรรมไม่แตกต่างกนัซ่ึงความพึงพอใจก็ไม่ต่างอะไรกบัความคาดหวงัซ่ึงผูต้อบแบบสอบถาม
ก็คาดหวงัวา่การไปปฏิบติัธรรมจะไดอ้ะไรหลายๆอยา่งท่ีไม่แตกต่างกนั 

 ขอ้คน้พบจากการศึกษาคร้ังน้ี อาจเน่ืองมาจากประชากรผูเ้ขา้ปฏิบติักรรมฐานส่วนใหญ่
ตอ้งการพฒันาชีวิตตนเองให้ดีข้ึนโดยน าธรรมะจากการปฏิบติักรรมฐานไปใช้ในการแก้ปัญหา
ชีวิตเป็นหลกัในการด าเนินชีวิตและพฒันาจิตใจตลอดจนสติปัญญาของตนเองให้สูงข้ึนอีกทั้งยงั
เป็นการสร้างบุญกุศลให้แก่ตนเองและบุคคลในครอบครัวเร่ืองเพศจึงไม่ส าคญัในการเขา้ปฏิบติั
ธรรม  
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สมมติฐานที 2ผูเ้ข้ามาปฏิบัติธรรมท่ีมีอายุมากมีความพึงพอใจต่อส านักปฏิบัติธรรมประจ า
กรุงเทพมหานคร แห่งท่ี 37  มากกวา่ผูเ้ขา้มาปฏิบติัธรรมท่ีมีนอ้ย 

 

ตารางที่  14 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับความพึงพอใจต่อส านักปฏิบัติธรรมประจ า
กรุงเทพมหานคร แห่งท่ี 37 

N=200 

อายุ 
ความพงึพอใจต่อส านัก

ปฏิบัติธรรม 
Chi-

Square 
Sig. Gamma Sig . 

ต ่า สูง รวม 
อายนุอ้ย 

 
อายมุาก 

64 
(32.0) 
43 

 (21.5) 

37 
(18.5) 
56 

(28.0) 

101 
(50.5) 
99 

(49.5) 

7.984 >.05 .385 >.05 

รวม 
92 

(46.0) 
108 
(54.0) 

200 
(100.0) 

    

 จากตารางท่ี 14 ผลการทดสอบสมมติฐานระหวา่งอายุกบัความพึงพอใจต่อส านกัปฏิบติั
ธรรมประจ ากรุงเทพมหานคร แห่งท่ี 37ไดค้่า Chi-Square เท่ากบั 7.984 ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ
มากกว่า .05 แสดงว่าปัจจยัด้านอายุไม่มีความสัมพนัธ์กับความพึงพอใจต่อส านักปฏิบติัธรรม
ประจ ากรุงเทพมหานคร แห่งท่ี 37จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี 2 

 ผลการศึกษาท่ีปรากฏเช่นน้ี เพราะประชากรท่ีมีอายุต่างกันมีความพึงพอใจต่อส านัก
ปฏิบติัธรรมประจ ากรุงเทพมหานคร แห่งท่ี 37 ไม่แตกต่างกนั โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนัซ่ึงไม่
เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไวเ้น่ืองจากอายุท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลท าให้ความพึงพอใจแตกต่างกนั
ข้ึนอยู่กบัความพึงพอใจส่วนตวัต่อสถานปฏิบติัธรรมนั้นการบริการของสถานปฏิบติัธรรมความ
พร้อมของสถานปฏิบติัธรรมท่ีท าให้เกิดความพึงพอใจ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของศกัด์ิ ประสานต์
(2538) ท่ีได้ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพระบณัฑิตศึกษาเฉพาะกรณีผูส้ าเร็จ
การศึกษาจากจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ผลการวิจยัพบวา่ ดา้นสาธารณชนฝึกการบรรยายธรรมเป็น
ภารกิจท่ีตอ้งหาพระบณัฑิตมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัสูงโดยมีมติของความพึง
พอใจในแต่ละดา้นเรียงตามล าดบัจากมากไปหานอ้ยดงัน้ีดา้นลกัษณะของเน้ืองานดา้นการยอมรับ
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จากผู ้เก่ียวข้องด้านความพยายามเพื่อความส าเร็จของงานและด้านสวสัดิการเม่ือทดสอบ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัพื้นฐานกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานพบวา่มีความสัมพนัธ์ใน2
ลกัษณะคือกลุ่มท่ี1มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งเห็นไดช้ดัไดแ้ก่ความสามารถในการปรับปรุงพฒันา
ความส าเร็จในการท างานความยอมรับของประชาชนและปัจจยัได้รับมิใช่ตวัเงินกลุ่มท่ี2ไม่มี
ความสัมพนัธ์ต่อกนัไดแ้ก่อายุจริงอายุบวชระยะเวลาในการท างานคณะท่ีส าเร็จประสบการณ์การ
ท างานในกิจการคณะสงฆก่์อนเขา้ศึกษาในมหาวิทยาลยัประเภทของงานท่ีปฏิบติัปัจจยัไดรั้บเป็น
ตวัเงินและความสัมพนัธ์กบัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

สมมติฐานที่ 3ผูเ้ขา้มาปฏิบติัธรรมท่ีมีระดบัการศึกษาสูงมีความพึงพอใจต่อส านักปฏิบติัธรรม
ประจ ากรุงเทพมหานคร แห่งท่ี 37  มากกวา่ผูเ้ขา้มาปฏิบติัธรรมท่ีมีระดบัการศึกษาต ่า 

 

ตารางที่ 15 แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างระดบัการศึกษากบัความพึงพอใจต่อส านกัปฏิบติัธรรม
ประจ ากรุงเทพมหานคร แห่งท่ี 37 

N=200 

ระดับการศึกษา 
ระดับความพงึพอใจต่อ
ส านักปฏิบัติธรรม 

Chi-
Square 

Sig. Gamma Sig . 
ต ่า สูง รวม 

ระดบัการศึกษาต ่า 
 

ระดบัการศึกษาสูง 

66 
(33.0) 
41 

 (20.5) 

42 
(21.0) 
51 

(25.5) 

108 
(54.0) 
92 

(46.0) 

5.467 >.05 .323 >.05 

รวม 
92 

(46.0) 
108 
(92.0) 

200 
(100.0) 

    

 จากตารางท่ี 15 ผลการทดสอบสมมติฐานระหว่างระดบัการศึกษากบัความพึงพอใจต่อ
ส านักปฏิบัติธรรมประจ ากรุงเทพมหานคร แห่งท่ี 37ได้ค่า Chi-Square เท่ากับ 5.467 ท่ีระดับ
นยัส าคญัทางสถิติมากกวา่ .05  แสดงว่าปัจจยัดา้นระดบัการศึกษาไม่มีความสัมพนัธ์กบัความพึง
พอใจต่อส านกัปฏิบติัธรรมประจ ากรุงเทพมหานคร แห่งท่ี 37จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี 3 

ผลการศึกษาท่ีปรากฏเช่นน้ี อาจเน่ืองจากประชากรท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีความพึง
พอใจต่อส านักปฏิบติัธรรมประจ ากรุงเทพมหานคร แห่งท่ี 37ไม่แตกต่างกนัซ่ึงไม่เป็นไปตาม
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สมมติฐานท่ีตั้งไวเ้น่ืองจากระดับการศึกษาไม่ได้ท าให้ความคิดเห็นของประชาชนแตกต่างกัน
เพราะการปฏิบติัธรรมนั้นไม่จ  าเป็นตอ้งมีการศึกษาสูงหรือต ่าเพียงแค่ตอ้งการปฏิบติัและเขา้ใจและ
พึงพอใจในวิธีการหลกัการปฏิบติั ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของสุภาณี จินดาหลวง (2550) ได้
ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลบา้นโฮ่ง 
จงัหวดัล าพูน พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน จ าแนกตาม เพศ อายุ วุฒิการศึกษา และ
ประสบการณ์ในการท างานต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการปฏิบติังานไม่ต่างกนั ความพึงพอใจใน
การปฏิบติังานของบุคลากร โดยภาพรวมอยู่ในระดบัความพึงพอใจมาก ปัจจยัจูงใจอยู่ในระดบั
มาก ปัจจัยเก้ือหนุนอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณารายด้านพบว่าความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานดา้นท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ดา้นความรับผดิชอบ รองลงมา คือ ดา้นลกัษณะงาน 

สมมติฐานที่ 4ผูเ้ขา้มาปฏิบติัธรรมท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติัมีความพึงพอใจต่อส านกัปฏิบติั
ธรรมประจ ากรุงเทพมหานคร แห่งท่ี 37  มากกว่าผูเ้ขา้มาปฏิบติัธรรมท่ีไม่มีประสบการณ์ในการ
ปฏิบติั 

 

ตารางที่ 16 แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างประสบการณ์ในการปฏิบติักบัความพึงพอใจต่อส านัก
ปฏิบติัธรรมประจ ากรุงเทพมหานคร แห่งท่ี 37   

N=200 

ประสบการณ์ในการปฏิบัติ 
ระดับความพงึพอใจต่อ
ส านักปฏิบัติธรรม 

Chi-
Square 

Sig. Gamma Sig . 
ต ่า สูง รวม 

ประสบการณ์นอ้ย 
 

ประสบการณ์มาก 

61 
(30.5) 
46 

(23.0) 

49 
(24.5) 
44 

(22.0) 

110 
(55) 
90 

(45.0) 

.375 >.05 .087 >.05 

รวม 
92 

(46.0) 
จค 

(54.0) 
200 

(100.0) 

    

จากตารางท่ี 16 ผลการทดสอบสมมติฐานระหวา่ง ประสบการณ์ในการปฏิบติักบัความพึง
พอใจต่อส านักปฏิบติัธรรมประจ ากรุงเทพมหานคร แห่งท่ี 37  ได้ค่า Chi-Square เท่ากับ .375       
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ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติมากกว่า .05  แสดงว่าปัจจัยด้านประสบการณ์ในการปฏิบัติไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจต่อส านกัปฏิบติัธรรมประจ ากรุงเทพมหานคร แห่งท่ี 37  จึงปฏิเสธ
สมมติฐานท่ี 4        

ผลการศึกษาพบว่าปัจจยัส่วนบุคคลดา้นประสบการณ์ในการปฏิบติัธรรมท่ีแตกต่างกนัมี
ความพึงพอใจต่อส านกัปฏิบติัธรรมประจ ากรุงเทพมหานคร แห่งท่ี 37ไม่แตกต่างกนัทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะการปฏิบัติธรรมฝึกจิตให้สงบและเป็นสมาธินั้ นเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาท่ี
พุทธศาสนิกชนทุกคนควรเรียนรู้และน าไปปฏิบติัให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองครอบครัวและสังคม
การปฏิบติัธรรมจึงเป็นเสมือนรูปแบบหน่ึงแห่งการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย ตลอด
ทั้งผูป้ฏิบติัธรรมแมมี้ประสบการณ์มากนอ้ยเพียงใด ตอ้งปฏิบติักฏระเบียบขอ้บงัคบัเดียวกนั ตามท่ี
ส านกัปฏิบติัธรรมวางเอาไว ้ห้ามคลุกคลีดว้ยหมู่คณะ ในการปฏิบติัธรรมทุกคนจึงตั้งใจปฏิบติัได้
อยา่งเตม็ท่ี โดยไม่มีเร่ืองกงัวลใดๆมาขดัขอ้งในช่วงเวลาท่ีปฏิบติั  จึงส่งผลให้ประสบการณ์ในการ
ปฏิบติัท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อความพึงพอใจต่อส านกัปฏิบติัธรรม สอดคลอ้งงานวิจยัของณัทฐา 
กรีหิรัญ (2550) ท่ีไดศึ้กษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒ  พบว่า พนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ท่ี มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ
ประสบการณ์ในการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั และ
สอดคลอ้งงานวิจยัของ สุภาณี จินดาหลวง (2550) ท่ีไดศึ้กษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ
บุคคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโฮ่ง จงัหวดัล าพูน พบว่า ความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังาน จ าแนกตาม เพศ อายุ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการท างานต่างกนั มีความพึง
พอใจต่อการปฏิบติังานไม่ต่างกนั 

4.5  สรุปผลการพสูิจน์สมมติฐาน 

ตารางที ่17 สรุปผลการพิสูจน์สมมติฐาน 

สมมติฐานการวจัิย 
Chi- 

Square 
Sig. Gamma Sig. 

ผลการพสูิจน์
สมมติฐานการวจัิย 

สมมติฐานที่  1 ผู้เข้ามาปฏิบัติ
ธรรมท่ีเป็นเพศหญิงมีความพึง
พอใจต่อส านักป ฏิบั ติธรรม
ประจ ากรุงเทพมหานคร แห่งท่ี 
37  มากกวา่เพศชาย 

8.815 >.05 .505 >.05 ปฏิเสธสมมติฐาน 
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สมมติฐานที่  2ผู้เข้ามาปฏิบัติ
ธรรม ท่ี มีอายุม าก มีความพึ ง
พอใจต่อส านักป ฏิบั ติธรรม
ประจ ากรุงเทพมหานคร แห่งท่ี 
37  มากกวา่ผูเ้ขา้มาปฏิบติัธรรม
ท่ีมีนอ้ย 

7.984 >.05 .385 >.05 ปฏิเสธสมมติฐาน 

สมมติฐานที่  3ผู้เข้ามาปฏิบัติ
ธรรมท่ีมีระดับการศึกษาสูงมี
ความพึงพอใจต่อส านักปฏิบัติ
ธรรมประจ ากรุงเทพมหานคร 
แ ห่ ง ท่ี  37   ม ากกว่ าผู ้ เข้ าม า
ปฏิบติัธรรมท่ีมีระดบัการศึกษา
ต ่า  

5.467 >.05 .323 >.05 ปฏิเสธสมมติฐาน 

 
 

สมมติฐานการวจัิย (ต่อ) 
Chi- 

Square 
Sig. Gamma Sig. 

ผลการพสูิจน์
สมมติฐานการวจัิย 

สมมติฐานที่  4ผู้เข้ามาปฏิบัติ
ธรรมท่ีมีประสบการณ์ในการ
ปฏิบติัมีความพึงพอใจต่อส านกั
ป ฏิ บั ติ ธ ร ร ม ป ร ะ จ า
ก รุง เทพมหานคร แห่ ง ท่ี  37  
มากกวา่ผูเ้ขา้มาปฏิบติัธรรมท่ีไม่
มีประสบการณ์ในการปฏิบติั 

.375 >.05 .087 >.05 ปฏิเสธสมมติฐาน 

 
 
 
 



 
 

บทที ่ 5 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาวิจยั ความพึงพอใจต่อส านกัปฏิบติัธรรมประจ ากรุงเทพมหานคร แห่งท่ี 37 มี
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจของผูม้าปฏิบติัธรรมท่ีมีต่อส านกัปฏิบติัธรรมประจ า
กรุงเทพมหานคร แห่งท่ี 37  เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูม้าปฏิบติัธรรมท่ีส านกั
ปฏิบติัธรรมประจ ากรุงเทพมหานคร แห่งท่ี 37 เพื่อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงและพฒันา
ส านกัปฏิบติัธรรมประจ ากรุงเทพมหานคร แห่งท่ี 37 ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั เป็นประชากรท่ีเขา้
มาปฏิบติัธรรม ณ ส านักปฏิบติัธรรมประจ ากรุงเทพมหานคร แห่งท่ี 37 จ านวน 200 คน โดยใช้
กลุ่มประชากรทั้งหมดในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน โดยอาศยัแนวทางจากกรอบ
แนวคิดในการวิจยัเป็นส าคญั และผ่านการตรวจสอบความเท่ียงตรงด้านเน้ือหา จากอาจารย์ท่ี
ปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญ รวมทั้งได้ทดสอบความเช่ือมัน่ โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบ
เพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficiency) 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง จ านวน 200 ฉบบั ไดก้ลบัคืน
ทั้ งหมด จ านวน 200 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 และได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติ (SPSS) ในการวิเคราะห์และน าเสนอขอ้มูลโดยหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย  
( X ) ค่าไควส์แควร์ (Shi-square) และค่าสหสัมพนัธ์ แบบ Gamma 

ส าหรับการวิเคราะห์ ความพึงพอใจต่อส านกัปฏิบติัธรรมประจ ากรุงเทพมหานคร แห่งท่ี 
37 มีผลการวจิยั ดงัน้ี 

5.1 สรุปผลการวจัิย 
5.1.1. ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ด้านเพศ พบวา่  ประชากรผูต้อบแบบสอบถามดา้นเพศ เพศหญิงเป็นส่วนใหญ่ มีจ านวน 
158 คน คิดเป็นร้อยละ 79.0 เพศชาย มีจ านวน 42 คน  คิดเป็นร้อยละ 21.0 ตามล าดบั 

ด้านอายุ พบวา่ ประชากรผูต้อบแบบสอบถามดา้นอาย ุส่วนใหญ่ มีอายอุยูใ่นช่วง 31-40 ปี
จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 32.4รองลงมาคือช่วงอายุ 41-50 ปี จ  านวน 90 คน  คิดเป็นร้อยละ 
24.3ช่วงอายุ 18-30 ปี จ  านวน 75 คน  คิดเป็นร้อยละ 20.3 ช่วงอาย ุ51-60 ปี จ  านวน 57 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 15.4 และช่วงอายมุากกวา่ 60 ปี จ  านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.6 ตามล าดบั 
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ด้านระดับการศึกษา พบว่า ประชากรผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดบัการศึกษา
ระดบัประถมศึกษา จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ  41.0 รองลงมา คือ ระดบัปริญญาตรี จ านวน 61 
คน คิดเป็นร้อยละ 30.5 ระดบัมธัยมศึกษาหรือเทียบเท่า จ านวน 26 คนคิดเป็นร้อยละ 13.0 ระดบั
อนุปริญญา จ านวน 19 คนคิดเป็นร้อยละ 9.5 ระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี จ านวน 12 คนคิดเป็นร้อยละ 
6.0 ตามล าดบั          
 ด้านประสบการณ์ในการปฏิบัติธรรม  พบว่า ประชากรผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มี
ประสบการณ์ในการปฏิบติัธรรม     5 คร้ังข้ึนไป มีจ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 39.5 รองลงมา 
คือ 3 คร้ัง จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 26.5  2 คร้ัง มีจ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 18.5  4 คร้ัง มี
จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5   ไม่เคยเข้าปฏิบติัธรรม มีจ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5   
และ1 คร้ัง  มีจ  านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 ตามล าดบั 

5.1.2. ระดับความพึงพอใจที่มีต่อส านักปฏิบัติธรรมประจ ากรุงเทพมหานคร  แห่งที่ 37  ผล
การศึกษาจ าแนกไดท้ั้ง 2 ดา้น ดงัน้ี 

 ด้านวทิยากร 
มีบุคลิกภาพเรียบร้อย น่าเล่ือมใสศรัทธา น่าเคารพ น่าเช่ือถือ ประชากรมีความพึงพอใจใน

ระดบัมากเป็นจ านวนมากท่ีสุด มีจ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 48.5 รองลงมาคือระดบัมากท่ีสุด   
มีจ  านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 36.5 ระดบัปานกลาง มีจ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 14.0   ระดบั
นอ้ย มีจ  านวน  2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 และระดบันอ้ยท่ีสุด ไม่มีประชากรแสดงความคิดเห็น คิด
เป็นร้อยละ 0 ตามล าดบั 

มีความรู้ในพระธรรมวินยั ประชากรมีความพึงพอใจในระดบัมากเป็นจ านวนมากท่ีสุด มี
จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 41.5 รองลงมาคือระดบัมากท่ีสุด   มีจ  านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 
40.0 ระดบัปานกลาง มีจ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 16.0   ระดบันอ้ย มีจ านวน  5 คน คิดเป็นร้อย
ละ 2.5 และระดบันอ้ยท่ีสุด ไม่มีประชากรแสดงความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 0 ตามล าดบั 

มีความรู้ความสามารถในการอบรมสั่งสอนผูม้าปฏิบติั ประชากรมีความพึงพอใจในระดบั
มากท่ีสุด เป็นจ านวนมากท่ีสุด มีจ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 44.0 รองลงมาคือระดับมาก           
มีจ  านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0 ระดบัปานกลาง มีจ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 14.0   ระดบั
นอ้ย มีจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 และระดบันอ้ยท่ีสุด ไม่มีประชากรแสดงความพึงพอใจ คิด
เป็นร้อยละ 0 ตามล าดบั 

บรรยายธรรมไม่กระทบผูอ่ื้น ประชากรมีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด เป็นจ านวน
มากท่ีสุด มีจ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 38.0 รองลงมาคือระดบัมาก มีจ านวน 73 คน คิดเป็นร้อย
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ละ 36.5 ระดบัปานกลาง มีจ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 24.5   ระดบันอ้ยท่ีสุด มีจ านวน 2 คน คิด
เป็นร้อยละ 1.0 และระดบันอ้ย ไม่มีประชากรแสดงความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 0 ตามล าดบั 

บรรยายธรรมด้วยเหตุและผล ไม่กล่าวเล่ือนลอย หรือกล่าวโดยไม่มีหลักฐาน ยืนยนั
ชดัเจน ประชากรมีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด เป็นจ านวนมากท่ีสุด มีจ านวน 82 คน คิดเป็น
ร้อยละ 41.0 รองลงมาคือระดบัมาก มีจ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 40.5 ระดบัปานกลาง มีจ านวน 
29 คน คิดเป็นร้อยละ 14.5   ระดบัน้อยท่ีสุด มีจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 และระดบัน้อย มี
จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 ตามล าดบั 

ด้านเนือ้หาสาระ    
ท่านเขา้ใจเน้ือหาของการปฏิบติักมัมฏัฐาน แบบสติปัฏฐาน 4 เป็นอย่างดี ประชากรมี

ความพึงพอใจในระดบัมาก เป็นจ านวนมากท่ีสุด มีจ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 47.0 รองลงมาคือ
ระดบัมากท่ีสุด   มีจ  านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 20.5 ระดบัปานกลาง มีจ านวน 59 คน คิดเป็นร้อย
ละ 29.5 ระดบัน้อย มีจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0 และระดบัน้อยท่ีสุด ไม่มีประชากรแสดง
ความคิดเห็นคิด เป็นร้อยละ 0 ตามล าดบั 
 ท่านเขา้ใจหลกัการและวิธีการปฏิบติักมัมฏัฐาน ประชากรมีความคิดเห็นในระดบัมาก 
เป็นจ านวนมากท่ีสุด มีจ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 45.5 รองลงมาคือระดบัปานกลาง มีจ านวน 
60 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0 ระดับมากท่ีสุด มีจ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 21.0   ระดับน้อย          
มีจ  านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5 และระดบัน้อยท่ีสุด ไม่มีประชากรแสดงความคิดเห็น คิดเป็น
ร้อยละ 0 ตามล าดบั 
 เน้ือหาสาระมีความเหมาะสม ประชากรมีความคิดเห็นในระดบัมาก เป็นจ านวนมากท่ีสุด 
มีจ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 49.5 รองลงมาคือระดบัมากท่ีสุด มีจ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 
34.0 ระดบัปานกลาง มีจ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5  ระดบัน้อย มีจ านวน 8 คน คิดเป็นร้อย
ละ 4.0 และระดบันอ้ยท่ีสุด ไม่มีประชากรแสดงความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 0 ตามล าดบั 
 บรรยายธรรมส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูฟั้ง ประชากรมีความคิดเห็นในระดับมาก เป็น
จ านวนมากท่ีสุด มีจ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 44.5 รองลงมาคือระดบัมากท่ีสุด มีจ านวน 84 คน 
คิดเป็นร้อยละ 42.0 ระดบัปานกลาง มีจ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5  ระดบัน้อย มีจ านวน      
2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 และระดบัน้อยท่ีสุด ไม่มีประชากรแสดงความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 0 
ตามล าดบั 
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 บรรยายธรรมเขา้กบัยุคสมยั ประชากรมีความคิดเห็นในระดบัมาก เป็นจ านวนมากท่ีสุด มี
จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 47.5 รองลงมาคือระดบัมากท่ีสุด มีจ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 
35.5 ระดบัปานกลาง มีจ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 17.0  ระดบัน้อยท่ีสุดและระดบัน้อย ไม่มี
ประชากรแสดงความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 0 ตามล าดบั 
 ท่านสามารถฝึกปฏิบติัตามหลกัสติปัฏฐาน 4 ประชากรมีความคิดเห็นในระดบัมาก เป็น
จ านวนมากท่ีสุด มีจ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 45.0 รองลงมาคือระดบัปานกลาง มีจ านวน 64 
คน คิดเป็นร้อยละ 32.0  ระดบัมากท่ีสุด มีจ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 19.0 ระดบันอ้ย มีจ านวน      
8 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0 และระดบัน้อยท่ีสุด ไม่มีประชากรแสดงความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 0 
ตามล าดบั 
 ระดับความพึงพอใจทีม่ีต่อส านักปฏิบัติธรรมประจ ากรุงเทพมหานคร  แห่งที่ 37 โดยรวม
อยูร่ะดบัมากทุกดา้น คือ วทิยากร เน้ือหาสาระ  
5.1.3 ระดับความพงึพอใจทีม่ีต่อส านักปฏิบัติธรรมประจ ากรุงเทพมหานคร  แห่งที ่37 

 ผู้วิจัยได้ท าการวิ เคราะห์ระดับ ความพึ งพอใจท่ี มี ต่อส านักป ฏิบัติธรรมประจ า
กรุงเทพมหานคร  แห่งท่ี 37 ดงัน้ี 
 การแจกแจงคะแนนรวมความพึงพอใจท่ีมีต่อส านกัปฏิบติัธรรมประจ ากรุงเทพมหานคร  
แห่งท่ี 37 ผูว้จิยัไดแ้บ่งกลุ่มคะแนน ออกเป็น 2 กลุ่ม  ซ่ึงผูว้จิยัพิจารณาจากช่วงคะแนนและสัดส่วน
ของจ านวนตวัอยา่งท่ีร้อยละ 50 โดยก าหนดให้ช่วงคะแนนดงัน้ี  ระดบัความพึงพอใจนอ้ย ( 24-43 
คะแนน )  มีจ  านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 46.0  ระดบัความพึงพอใจมาก ( 44 -52 คะแนน)  มี
จ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 54.0 
 ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มประชากรตวัอย่างมีความเห็นต่อปัจจยัด้านความพึงพอใจท่ีมีต่อ
ส านกัปฏิบติัธรรมประจ ากรุงเทพมหานคร  แห่งท่ี 37 ทุกดา้น อยูใ่นระดบัมาก นัน่คือ ส านกัปฏิบติั
ธรรมประจ ากรุงเทพมหานคร  แห่งท่ี 37 มีการเตรียมพร้อมเน้ือหาสาระในการปฏิบติัธรรม พระ
วิปัสนาจารย์ผู ้น าปฏิบัติมีวิธีการน าปฏิบัติธรรมท่ีหลากหลาย  เป็นต้น  ซึ่งสอดคล้องกับ                   
แนวคิดของดิเรก  ฤกษ์หร่าย (2522 : บทคัดย่อ)ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ทัศนคติ
ทางบวกของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง เป็นความรู้สึก หรือทศันคติท่ีดีต่องานท่ีท าของบุคคลท่ีมี
ต่องานในทางบวก ความสุขของบุคคลอนัเกิดจากการปฏิบติังานและไดรั้บผลเป็นท่ีพึงพอใจท าให้
บุคคลเกิดความกระตือรือร้นมีความสุข ความมุ่งมัน่ท่ีจะท างาน มีขวญัและมีก าลงัใจ มีความผกูพนั
กับหน่วยงาน   มีความภาคภู มิใจในความส าเร็จของงานท่ีท าและส่ิงเหล่าน้ีจะส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างาน ส่งผลต่อถึงความก้าวหน้าและความส าเร็จของ
องคก์ารอีกดว้ย 
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5.2  ผลการพสูิจน์สมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1 ผูเ้ขา้มาปฏิบติัธรรมท่ีเป็นเพศหญิงมีความพึงพอใจต่อส านกัปฏิบติัธรรม

ประจ ากรุงเทพมหานคร แห่งท่ี 37  มากกวา่เพศชาย 
ผลการพิสูจน์สมมติฐาน พบวา่ เพศไม่มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจต่อส านกัปฏิบติั

ธรรมประจ ากรุงเทพมหานคร แห่งท่ี 37 อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จึงปฏิเสธ
สมมติฐาน ท่ี 1 

 สมมติฐานที่ 2 ผูเ้ข้ามาปฏิบติัธรรมท่ีมีอายุมากมีความพึงพอใจต่อส านักปฏิบัติธรรม
ประจ ากรุงเทพมหานคร แห่งท่ี 37  มากกวา่ผูเ้ขา้มาปฏิบติัธรรมท่ีมีนอ้ย   
 ผลการพิสูจน์สมมติฐาน พบวา่อายุไม่มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจต่อส านกัปฏิบติั
ธรรมประจ ากรุงเทพมหานคร แห่งท่ี 37 อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จึงปฏิเสธ
สมมติฐาน ท่ี 2 

 สมมติฐานที่ 3 ผูเ้ขา้มาปฏิบติัธรรมท่ีมีระดบัการศึกษาสูงมีความพึงพอใจต่อส านกัปฏิบติั
ธรรมประจ ากรุงเทพมหานคร แห่งท่ี 37  มากกวา่ผูเ้ขา้มาปฏิบติัธรรมท่ีมีระดบัการศึกษาต ่า 
 ผลการพิสูจน์สมมติฐาน พบว่า ระดบัการศึกษาไม่มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจต่อ
ส านักปฏิบติัธรรมประจ ากรุงเทพมหานคร แห่งท่ี 37 อย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05       
จึงปฏิเสธสมมติฐาน ท่ี 3 

 สมมติฐานที่ 4 ผูเ้ขา้มาปฏิบติัธรรมท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติัมีความพึงพอใจต่อ
ส านักปฏิบัติธรรมประจ ากรุงเทพมหานคร แห่งท่ี 37  มากกว่าผู ้เข้ามาปฏิบัติธรรมท่ีไม่มี
ประสบการณ์ในการปฏิบติั         
 ผลการพิสูจน์สมมติฐาน พบวา่ ประสบการณ์ในการปฏิบติัไม่มีความสัมพนัธ์กบัความพึง
พอใจต่อส านกัปฏิบติัธรรมประจ ากรุงเทพมหานคร แห่งท่ี 37 อยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน ท่ี 4 

 ดงันั้น จึงสรุปผลการพิสูจน์สมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจต่อ
ส านักปฏิบัติธรรมประจ ากรุงเทพมหานคร แห่งท่ี 37 มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 ได้แก่  
วทิยากร เน้ือหาสาระ  ปัจจยัท่ีไม่มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 
ประสบการณ์ในการปฏิบติัธรรม 
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5.3  ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
 จากผลการศึกษาความพึงพอใจต่อส านกัปฏิบติัธรรมประจ ากรุงเทพมหานคร แห่งท่ี 37   
ผูศึ้กษาขอเสนอขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะท่ีมีประโยชน์ดงัน้ี 
 5.3.1  ดา้นวทิยากร  
         1) ควรมีพระวิปัสสนาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการปฏิบัติธรรมตามแนวสติ     
ปัฏฐาน 4 มีเตรียมความพร้อมใหพ้ร้อมท่ีจะสอนการปฏิบติัธรรม 
  2) ควรมีการฝึกอบรมวิทยากรเพื่อให้สามารถตอบปัญหาท่ีผูป้ฏิบติัธรรมถามได้
ทุกค าถาม พร้อมรับฟังขอ้ซกัถามต่าง ๆ จากผูป้ฏิบติัธรรมดว้ยความอดทนไม่เบ่ือหน่าย  
  3) ควรมีวทิยากรพิเศษมาเพิ่มเพื่อท าใหห้ลากหลาย ตอ้งมีความเป็นกนัเอง เพื่อจะ
ท าใหผู้ม้าปฏิบติัไดก้ลา้ถาม กลา้แสดงความคิดเห็น  
  4) ควรจดัวิทยากรให้ตรงกบัความถนัด เพื่อให้ประชาชนท่ีเขา้ปฏิบติัธรรมได้
ประโยชน ์และเขา้ถึงการปฏิบติัจริงๆ ไม่สับสนและเบ่ือหน่ายในการปฏิบติั 
 5.3.2  ดา้นเน้ือหาสาระ  
  1) ควรสนบัสนุนใหพ้ระสงฆห์นัมาใชส่ื้อประกอบการบรรยายธรรม เพื่อสร้าง
ความสนใจแก่กลุ่มผูฟั้ง จดัใหมี้การอบรมเทคนิคในการใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์ในการช่วยอบรม 
  2) ควรใหก้ารสนบัสนุนการจดัท าส่ือส่ิงพิมพเ์พื่อการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา โดย
อาจร่วมมือกนัจดัท าเพื่อเผยแผต่่อไป 
  3) ควรปรับปรุงเน้ือหาใหเ้ขา้ใจง่าย และเขา้กบัสถานการณ์ปัจจุบนั เพื่อสามารถ
ปฏิบติัไดจ้ริง 
  4) ควรเลือกใชส่ื้อการสอนใหเ้หมาะสมกบับทเรียนของการฝึกอบรม และเป็น
ประโยชน์ช่วยในการฝึกอบรม 

5.4  ข้อเสนอแนะในการค้นคว้าวจัิยคร้ังต่อไป 
5.4.1  ควรศึกษาวิจยัเก่ียวกับแนวทางและวิธีปฏิบัติธรรมท่ีมีประสิทธิภาพของส านัก

ปฏิบติัธรรมประจ ากรุงเทพมหานคร แห่งท่ี 37 
5.4.2 ควรศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการเขา้ปฏิบติัธรรมหลายๆ ส านกัปฏิบติั 

เพื่อท าการเปรียบเทียบความพึงพอใจ และจะไดไ้ปปฏิบติัเป็นแนวทางเดียวกนัได ้
5.4.3 ควรศึกษาวิจยัเก่ียวกบัการพฒันาศกัยภาพของพระวิทยากรของส านักปฏิบติัธรรม

ประจ ากรุงเทพมหานคร แห่งท่ี 37 
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แบบสอบถาม 

เร่ือง  ความพงึพอใจต่อส านักปฏิบัติธรรมประจ ากรุงเทพมหานคร แห่งที ่37   
************************************* 

ค ำช้ีแจง 
 1. แบบสอบถำมชุดน้ีจดัท ำข้ึน เพื่อส ำรวจควำมพึงพอใจของผูม้ำปฏิบัติธรรมท่ีส ำนัก
ปฏิบติัธรรมประจ ำกรุงเทพมหำนคร แห่งท่ี 37 ใช้ส ำหรับเก็บขอ้มูลเพื่อท ำกำรวิจยัในกำรศึกษำ
คน้ควำ้ระดับปริญญำโท  โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษำถึงควำมพึงพอใจต่อส ำนักปฏิบัติธรรม
ประจ ำกรุงเทพมหำนคร แห่งท่ี 37  โดยข้อมูลท่ีได้จำกแบบสอบถำมจะน ำไปใช้ประโยชน์ใน
กำรศึกษำเท่ำนั้นจึงไม่มีผลกระทบใด ๆ แก่ท่ำนโปรดตอบแบบสอบถำมให้ครบทุกขอ้ตำมควำม
เป็นจริง  ค  ำตอบของท่ำนจะเป็นประโยชน์ต่อกำรวจิยัคร้ังน้ีเป็นอยำ่งยิง่ 
 2. แบบสอบถำมน้ีมีดว้ยกนั 2 ส่วนคือ  
ส่วนที1่แบบสอบถำมเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถำมจ ำนวน 4 ขอ้ 
ส่วนที2่แบบสอบถำมเก่ียวกบัควำมพึงพอใจท่ีมีต่อส ำนกัปฏิบติัธรรมประจ ำกรุงเทพมหำนคร  แห่ง
ท่ี 37 จ ำนวน  2 ดำ้นจ ำนวน21 ขอ้ 
 
แบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating Scale) แบ่งเป็น 5 ระดบั ดงัต่อไปน้ี 
 ระดบัท่ี 1  หมำยถึง  ควำมพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
 ระดบัท่ี 2  หมำยถึง  ควำมพึงพอใจนอ้ย 
 ระดบัท่ี 3  หมำยถึง  ควำมพึงพอใจปำนกลำง 
 ระดบัท่ี 4  หมำยถึง  ควำมพึงพอใจมำก 
 ระดบัท่ี 5  หมำยถึง  ควำมพึงพอใจมำกท่ีสุด 

ขอขอบคุณอย่ำงยิ่ง  ท่ีกรุณำเสียสละเวลำในกำรแสดงควำมคิดเห็นคร้ังน้ี ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ทำง
วิชำกำร เพื่อน ำผลกำรศึกษำไปเสนอเป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงและพฒันำส ำนักปฏิบติัประจ ำ
กรุงเทพมหำนคร แห่งท่ี37 
 

พระภูมินทร์ ตรีภพอำรักษ ์
นกัศึกษำหลกัสูตรรัฐประศำสนศำสตรมหำบณัฑิต สำขำรัฐประศำสนศำสตร์ มหำวทิยำลยัสยำม 

ผูว้จิยั 
 



56 
 

ส่วนที ่1  แบบสอบถามเกีย่วกบัข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง :  โปรดท ำเคร่ืองหมำย   ลงใน    [    ]หนำ้ขอ้ควำมท่ีตรงกบัควำมเป็นจริงของท่ำน 
 
1. เพศ   [    ]ชำย  [    ]   หญิง 
2. อายุ   [    ]   5 – 15 ปี  [    ]   16 – 25 ปี 
   [    ]26 – 35 ปี  [    ]36 – 45 ปี 

[    ]46 – 55 ปี  [    ]56 ปีข้ีนไป 
3. ระดับการศึกษา [    ]   ประถมศึกษำ  [    ]มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 

[    ]อนุปริญญำ  [    ]ปริญญำตรี 
[    ]   สูงกวำ่ปริญญำตรี   

4.ประสบการณ์ในการปฏิบัติธรรม [    ]ไม่เคยเขำ้ปฏิบติัธรรม [    ]1 คร้ัง 
[    ]   2  คร้ัง   [    ]   3  คร้ัง 
[    ]   4  คร้ัง   [    ]   5  คร้ังข้ึนไป 

 
ส่วนที ่ 2  ปัจจยัดำ้นควำมพึงพอใจท่ีมีต่อส ำนกัปฏิบติัธรรมประจ ำกรุงเทพมหำนคร  แห่งท่ี 37 
ค าช้ีแจง:  โปรดท ำเคร่ืองหมำย    ลงในช่องท่ีตรงกบัควำมคิดเห็นของท่ำน 

ข้อ
ที่ 

ระดับความพงึพอใจทีม่ีต่อส านักปฏิบัติธรรมประจ า
กรุงเทพมหานคร  แห่งที ่37 

ระดับความพงึพอใจ 

น้อย
ทีสุ่ด 
1 

น้อย 
 
2 

ปาน 
กลาง 
3 

มาก 
 
4 

มาก 
ทีสุ่ด 
5 

 1.ด้านวทิยากร      
1 มีบุคลิกภำพเรียบร้อย น่ำเล่ือมใสศรัทธำ  

น่ำเคำรพ น่ำเช่ือถือ 
     

2 มีควำมรู้ในพระธรรมวินยั      
3 มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรอบรมสั่งสอนผูม้ำ

ปฏิบติั 
     

4 บรรยำยธรรมไม่กระทบผูอ่ื้น      
5 บรรยำยธรรมดว้ยเหตุและผล ไม่กล่ำวเล่ือนลอย   

หรือกล่ำวโดยไม่มีหลกัฐำน ยนืยนัชดัเจน 
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ข้อ
ที่ 

ระดับความพงึพอใจทีม่ีต่อส านักปฏิบัติธรรมประจ า
กรุงเทพมหานคร  แห่งที ่37 (ต่อ) 

ระดับความพงึพอใจ 

น้อย

ทีสุ่ด 

1 

น้อย 

 

2 

ปาน 

กลาง 

3 

มาก 

 

4 

มาก 

ทีสุ่ด 

5 
 2.ด้านเนือ้หาสาระ      
6 ท่ำนเขำ้ใจเน้ือหำของกำรปฏิบติักมัมฏัฐำน  แบบสติ

ปัฏฐำน 4 เป็นอยำ่งดี 
     

7 ท่ำนเขำ้ใจหลกักำร และวธีิกำรปฏิบติักมัมฏัฐำน      
8 เน้ือหำสำระมีควำมเหมำะสม      
9 บรรยำยธรรมส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูฟั้ง      
10 บรรยำยธรรมเขำ้กบัยคุสมยั      
11 ท่ำนสำมำรถฝึกปฏิบติัตำมหลกัสติปัฏฐำน 4      
 
 
 
 
 
 
 

ขอขอบคุณท่ีใหค้วำมร่วมมือในกำรตอบแบบสอบถำม 
พระภูมินทร์ ตรีภพอำรักษ ์

นกัศึกษำหลกัสูตรรัฐประศำสนศำสตรมหำบณัฑิตมหำวิทยำลยัสยำม 
ผูว้จิยั 
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ประวตัิผู้ด ำเนินกำรวจิัย 
 

ช่ือ พระภูมินทร์ ตรีภพอารักษ ์
วนั / เดือน / ปี 15 ธนัวาคม 2516 
ภูมิล าเนา กรุงเทพมหานคร 
ท่ีอยูปั่จจุบนั วดันาคปรก แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 
ประวติัการศึกษา จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี คณะวทิยาการจดัการ สาขาบริหาร

ทรัพยากรมนุษยม์หาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี    

 

 

 

 


	1.Cover
	2.Certificate
	3.Abstract
	4.Acknoledgement
	5.Table content
	6.1Chapter 1
	6.2Chapter 2
	6.3Chapter 3
	6.4Chapter 4
	6.5Chapter 5
	7.Reference
	8.Appendix
	9.Vitae

