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บทคัดย่อ
การวิ จ ั ย ฉบั บ นี ้ มี ว ั ต ถุ ป ระสงค์ คื อ 1) เพื ่ อ ศึ ก ษาสภาพทั ่ ว ไปของพระอุ ป ั ช ฌาย์
ของคณะสงฆ์ ในจังหวัดชลบุรี 2) เพื่อศึกษาองค์ประกอบของการพัฒนาศักยภาพพระอุปัชฌาย์
ของคณะสงฆ์ ในจังหวัดชลบุร ี 3) เพื่อนำเสนอรูปแบบการพัฒ นาศั กยภาพพระอุปั ช ฌาย์
ของคณะสงฆ์ ในจังหวัดชลบุรี ซึ่งงานวิจัยมีระเบียบวิธีวิจัยเป็นการวิจัยแบบผสานวิธี
ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพทั่วไปของพระอุปัชฌาย์ของคณะสงฆ์ในจังหวัดชลบุรีในการ
ทำงานของคณะสงฆ์มีการประชุมด้วยระบบสภาสงฆ์ มีการคัดเลือกพระอุปัชฌาย์ให้เข้ามาทำ
หน้าที่ 2) องค์ประกอบของการพัฒนาศักยภาพพระอุปัชฌาย์ของคณะสงฆ์ ในจังหวัดชลบุรี การ
วิจัยเชิงคุณภาพ พบว่าองค์ประกอบ 4 ด้านคือ ด้านคุณสมบัติคัดเลือกพระอุปัชฌาย์ตามหลัก
พระธรรมวินัย ด้านการปกครองควบคุมดูแลตามพระธรรมวินัย ด้านการให้ความสงเคราะห์
จัดหาปัจจัย 4 ด้านการให้พยาบาลแนะนำดูแลสุขภาพของตนเอง เชิงปริมาณจากแบบสอบถาม
พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 3) รูปแบบการพัฒนาศักยภาพพระอุปัชฌาย์ของคณะสงฆ์ใน
จังหวัดชลบุรี วิธีการพัฒนาศักยภาพของพระอุปัชฌาย์การอบรมให้ความรู้ด้านคุณสมบัติ ต้องยึด
ตามหลักพระธรรมวินัย ด้านการปกครอง การให้ความรู้ในการระงั บอธิกรณ์ต้องไม่ให้เกิดความ
เสียทั้งสองฝ่าย ด้านการให้ความสงเคราะห์ การให้ความรู้แก่พระอุปัชฌาย์ในการจัดหาปัจจัย 4
ที่ขาดแคลน ด้านการให้พยาบาล ให้ความรู้ในการพยาบาลไข้
คำสำคัญ: รูปแบบการพัฒนาศักยภาพ; พระอุปัชฌาย์; คณะสงฆ์

*Received

May 22, 2021; Revised July 5, 2021; Accepted July 6, 2021

วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2564

199

Abstract
Objectives of this research were: 1. To study the general status of
Preceptors’ of the Sangha in Chonburi Province, 2. To study the components of
the Preceptors’ of the Sangha in Chonburi Province and 3. To propose the model
of the Preceptors’ competency development of the Sangha in Chonburi Province,
conducted by the mixed research methods.
Findings were as follows: 1. The general status of the Preceptors of the
Sangha in Chonburi Province, was that there was meeting by Sangha Assembly
System. 2. The components of the Preceptors of the Sangha in Chonburi Province
were found consisting of 4 aspects: The Preceptor selection according to Dhamma
and Vinaya, administration with close control in line with rules and regulations of
Dhamma and Vinaya, supporting with needed materials and health cares and basic
health advices. 3. Model of the Preceptors’ potential development of the Sangha
in Chonburi Province consisted of: qualification; the Preceptors qualification must
be in line with Dhamma and Vinaya, administration; conflict resolution must be
beneficial for both parties, supporting; the Preceptors allocated and support with
the necessary things appropriately, health care; take care of health with medicine
to cure disease for subordinates.
Keywords: potential development model; Preceptors; the Sangha

บทนำ
ในการบริหารจัดการกิจการของคณะสงฆ์สิ่งที่มีความสำคัญที่สุดก็คือ งานด้านการ
ปกครองถือได้ว่าเป็นงานที่มีความสำคัญอย่างมากในการจัดระเบียบสังคมของพระสงฆ์ เพราะว่า
การที่เราจะอยู่รวมกันในสังคมที่เป็นหมู่ โดยยึดหลักประชาธิปไตยยึดถือตามเสียงข้างมากตาม
เสียงส่วนใหญ่และการยอมรับของบุคคลหมู่มากในสังคม ซึ่งเป็นไปตามหลักการถือเสียงข้ างมาก
เป็นเกณฑ์เหล่านี้มีความเกี่ยวข้องในการร่วมมือร่วมใจกันการให้ความช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยซึ่ง
กันและกันและมีความสัมพันธ์กันในหมู่คณะความเป็นสมาชิกอยู่ในสังคมใดสังคมหนึ่งนั้น สิ่งที่
จะขาดไม่ได้เลยก็คือเรื่องของกฎระเบียบ การยอมรับการตัดสินใจของชนหมู่มาก จึงเป็ นสิ่งที่
ต้องมีกฎระเบียบ การดูแลซึ่งกันและกัน การสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน และการแบ่งปันสิ่งของให้
กั น รวมทั ้ ง การปรนนิ บ ั ติ พ ระสงฆ์ อ าพาธ เป็ น ต้ น สิ ่ ง เหล่ า นี ้เ ป็ น ไปตามหลัก คำสอนทาง
พระพุทธศาสนาอันเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตจนกลายมาเป็นรากฐานทางประเพณีและ
วัฒนธรรม อันเป็นเอกลักษณ์ธรรมเนียมปฏิบัติของพระสงฆ์ไทย ที่ปฏิบัติสืบๆ กันมาตั้งแต่สมัย
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พุทธกาลจนถึงปัจจุบัน (พระศักดิ์จรินทร์ ตสํวโรและคณะ, 2563; พระธรรมธรถิราม สีลเตโช,
2561; พระวรพงศ์ ธมฺมวํโส, 2562; พระปลัดอานนท์ าณธมฺโมและคณะ, 2563)
พระสงฆ์เป็น ผู้ที่มีความสำคัญอย่างมากในการสืบทอดพระพุ ทธศาสนา เพราะว่า
พระสงฆ์เป็นผู้นำทางจิตวิญาณของชุมชนในสังคมเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชุมชน เป็นผู้ที่นำการ
พัฒนาสังคมในท้องถิ่น รวมทั้งการพัฒนาสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกวัด พระสงฆ์ที่มีการ
ประพฤติปฏิบัติที่ดีเป็นแบบอย่างที่ดีเหล่านี้นั้น เป็นเพราะว่าได้รับการฝึกอบรมที่ดีจากครูบา
อาจารย์ ที่เราเรียกกันว่า พระอุปัชฌาย์ ความรู้ที่ดีจากสิ่งที่ดีๆ จากเบ้าหลอมทางภูมิปัญญาที่
ทรงคุณค่า ได้ถูกกลั่นกรองออกมาเป็นประสบการณ์ชีวิต พระอุปัชฌาย์ได้นำเอาความรู้เหล่านี้
มาอบรมสั่งสอนให้กุลบุตรทั้งหลายที่เข้าขออุปสมบทในพระพุทธศาสนาได้นำเอาความรู้เหล่านี้
ไปใช้ในการดำเนินชีวิตจริง พระอุปัชฌาย์เป็นผู้ที่มีหน้าที่โดยตรงในการอบรมสั่งสอนสัทธิวิหาริก
เพราะว่าพระอุปัชฌาย์เป็นพระสังฆาธิการที่ถูกคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเป็น พระอุปัชฌาย์ และ
การที่จะเป็นพระอุปัชฌาย์ได้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติหรือมีคุณธรรมที่มีความเหมาะสมกับตำแหน่ง
หน้าที่ในการเป็นพระอุปัชฌาย์ (พระอธิการลำไพ นรินฺโท, 2562)
ในการดำรงตำแหน่งเป็นพระอุปัชฌาย์ได้นั้น พระพุทธเจ้าได้ทรงกำหนดองค์ประกอบ
ในด้านต่างๆ ทั้งคุณสมบัติคุณธรรม คือ ต้องเป็นผู้ที่มีศีลจาริวัตรงดงาม มีสมาธิ และเป็นผู้ที่มี
ปัญญา แต่จะขาดไม่ได้เลยก็คือจะต้องเป็นพระเถระที่มีพรรษา 10 ขึ้นไปเป็นผู้ที่มีความรู้
ความสามารถมีความเข้าใจในพระธรรมวินัยสามารถที่จะอบรมสัทธิวิหาริกได้ตามหลักของพระ
ธรรมวินัยให้เป็นพระภิกษุสงฆ์ที่ดีนอกจากนี้มหาเถรสมคมยังได้กำหนดกระบวนการฝึกอบรม
และทดสอบความรู้ของพระอุปัชฌาย์ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างเป็นระบบแบบแผน
เมื่อได้ผ่านทดสอบเหล่านี้แล้วจึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระอุปัชฌาย์โดยมีใบรับรองเป็นตราตั้ง
จากมหาเถรสมาคมเป็นเครื่องรับรอง (พระมหาพชร กิตฺติวรเมธี, 2562; พระมหามนัสวี ฐิตธมฺ
โม, 2562; พระมหาสรรพสิทธิ์ นาคเสโน, 2562)
พระอุปัชฌาย์จึงต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจมีความเคร่งครัดในการปฏิบัติหน้าที่
ไม่ให้บ กพร่องจากพระธรรมวิน ัย และกฎระเบียบต่างๆ ที่คณะสงฆ์กำหนดไว้เพราะฉะนั้ น
พระอุปัชฌาย์จะต้องมีความเข้าใจสถานการณ์ทางโลก กฎหมายที่เกี่ยวข้องและปัญหาของชาติ
บ้านเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเพราะถ้าไม่รู้ไม่เข้าใจนอกจากจะไม่สามารถแก้ไขปัญหา
ในการปฏิบัติหน้าที่ของพระอุปัชฌาย์ได้แล้วยังไม่สามารถสร้างความเจริญให้กับพระศาสนาได้
ด้วย แม้ในกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2536) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระอุปัชฌาย์ก็
ยังได้กำหนดหน้าที่ของพระอุปัชฌาย์ไว้ว่า พระอุปัชฌาย์มีหน้าที่ให้บรรพชาอุปสมบทได้เฉพาะ
ในเขตที่ตนรับผิดชอบ และเฉพาะภายในเขตการปกครองคณะสงฆ์ที่ตนมีหน้าที่ดูแลเท่านั้น
(สำนักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคม, 2542; พระปิยปราชญ์ อาจารสุโภ, 2561)
ดังนั้นแล้วพระอุปัชฌาย์จึงต้องถือว่าเป็นตำแหน่ งที่สูงสุดในคณะสงฆ์ เพราะสามารถ
ให้บรรพชาอุปสมบทแก่กุลบุตรได้ ถ้าอุปัชฌาย์ไม่สังวรระวังในหน้าที่ก็จะเป็นทางให้ศาสนา
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อันตรธานไป หรือเสื่อมเร็วกว่าที่จะเป็น พระอุปัชฌาย์เป็นประธานในการบรรพชาอุปสมบท
ต้องทำตัวให้เป็นตัวอย่างที่ดีพระอุปัชฌาย์ต้องเอาใจใส่ในสัทธิวิหาริกของตน บวชแล้วอย่าปล่อย
ปละละเลย อย่ามีหน้าที่แต่เพียงบวชให้เท่านั้น ให้คอยดูแลสุขทุกข์ของสัทธิวิหาริก ตลอดถึง
ความประพฤติด้วย แต่ถ้าพระอุปัชฌาย์ไม่ดูแลว่ากล่าวตักเตือน หรือเรียกว่าบวชแล้วปล่อย
ปัญหาผิดวัตถุประสงค์ทางพระวินัยจากความสำคัญของพระอุปัชฌาย์นั้ น ในพระธรรมวินัยได้
กำหนดไว้ว่า ผู้ที่เข้าสู่การอุปสมบทนั้นจะต้องมีผู้ดูแลเบื้องต้นด้วยเหตุผลที่ว่า สัทธิวิหาริกผู้บวช
ใหม่ยังไม่มีความรู้ในเรื่องของพระธรรมวินัย อีกทั้งยังไม่ทราบว่าจะต้องประพฤติและปฏิบัติตน
เช่นไรบ้าง ยังไม่สามารถปกครองตนเองได้ จึงควรที่ต้องมีผู้ที่คอยช่วยเหลือ ดูแลแนะนำเบื้องต้น
คอยเข้ามาดูแลและปกครอง การปกครองเช่นนี้ก็มิใช่เพียงการปกครองเพียงแค่ให้อยู่ได้เป็นปกติ
เท่านั้น แต่เป็นการปกครองเพื่อให้ได้รับการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของพระพุทธศาสนาด้วย ซึ่ง
ต้องตามพุทธประสงค์ของพระพุทธเจ้าซึ่งบัญญัติไว้ในพระธรรมวินัยให้พระภิกษุใหม่เหล่านั้นต้อง
อยู่ภ ายใต้การปกครองดูแลของพระอุป ัช ฌาย์ ดั้งนั้นบทบาทหน้าที่ของพระอุปัชฌาย์จึงมี
ความสำคัญอย่างมาก ในการที่ทำให้พระภิกษุผู้อุปสมบทใหม่ผู้เป็นสัทธิวิหาริกของตน ได้มี
ความรู้ความเข้าใจในพระธรรมวินัยเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิ บัติชอบตามหลักพระธรรมคำสอนของ
พระพุทธเจ้า และเป็นผู้สืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้เจริญยั่งยืนถาวรต่อไป (พระธรรมปิฎก
(ป.อ. ปยุตฺโต), 2542)
ในจังหวัดชลบุรี มีการแบ่งเขตการปกครองคณะสงฆ์เป็น 10 อำเภอ มีวัดทั้งหมด 372
วัด มีที่พักสงฆ์จำนวน 67 วัด มีพระภิกษุสามเณรจำนวน 6,756 รูป มีพระอุปัชฌาย์จำนวน 89
รูป (สภาสงฆ์จังหวัดชลบุรี, 2562) ปัญหาและอุปสรรค ในการคัดเลือกแต่งตั้งพระอุปัชฌาย์ใน
จังหวัดชลบุรี ยังเป็นลักษณะอุปถัมภ์คือ พระสงฆ์บางรูปอยากเป็นพระอุปัชฌาย์ แต่มีคุณสมบั ติ
ไม่พร้อมและไม่มีความรู้ทางวิขาการทั้งทางโลกและทางธรรมและความรู้ในศาสตร์สมัยใหม่ และ
รวมทั้งทักษะในภาควิชาการและภาคปฏิบัติ เมื่อมาทำหน้าที่อุปสมบทจึงไม่สามารถให้ความรู้แก่
สัทธิวิหาริกได้เต็มที่ ในบางพื้นที่พระอุปัชฌาย์ส่วนมาก มีอายุมากเกินไปบ้างทำให้งานด้ าน
ปกครองสัทธิวิหาริกไม่มีความเสมอภาคกันขาดความยุติธรรมทั้งในด้านการระงับอธิกรณ์และ
วินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้น และไม่มีการทำประเมินผลหลังการเรียนการสอนในวิชาพระพุทธศาสนา
ทั้งในหลักสูตรระยะสั้นและในหลักสูตรระยะยาวจึงส่งผลทำให้ไม่ทราบถึงผลดีและผลเสียของ
การให้การอุ ปสมบทและการแต่งกายไม่เป็นปริมณฑลให้เหมาะสมแก่สมณสารูปของการทำ
หน้าที่ของพระอุปัชฌาย์บางท่านมีภาระหน้าที่งานด้านการปกครองคณะสงฆ์นั้นมีมากเกินไป จน
ทำให้ไม่สามารถดูแลให้การศึกษาอบรมแก่สัทธิวิหาริกได้เหมือนแต่ก่อนจึงทำให้ไม่ค่อยจะมีเวลา
ในการคัดสรรหา คัดเลือก และการตรวจสอบคุณสมบัติของสัทธิวิหาริกก่อนบวชได้อย่างละเอียด
เป็นผลทำให้สัทธิวิหาริก เมื่ออุปสมบทเข้ามาแล้วไม่ประพฤติปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยอันดี
งาม แต่กลับประพฤติตนผิดศีลธรรมแสดงกิริยาที่ไม่เรียบร้อยบางพื้นที่มีการดื่มสุราและยาเสพ
ติดบ้าง ทะเลาะวิวาทกันบ้ าง ทำให้เกิดอธิกรณ์ฟ้องร้องกันจนเป็นเรื่องร้องเรียนถึงเจ้าคณะ
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ผู้ปกครอง ทำให้เกิดความเสื่อมในความศรัทธาความเคารพนับถือและศรัทธาของญาติโยมในตัว
ของพระสงฆ์ จึงส่งผลเสียหายต่อคณะสงฆ์ในส่วนรวม
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษารูปแบบการพัฒนาพระอุปัชฌาย์ตามนโยบายการ
ปฏิรูปกิจการคณะสงฆ์ ในจังหวัดชลบุรี เพื่อนำผลวิจัยมาเป็นข้อมูลประกอบการศึกษาและ
พัฒนาปรับปรุงแก้ไขในการปฏิบัติหน้าที่ในการอบรมสัทธิวิหาริกของพระอุปัชฌาย์ ในจังหวัด
ชลบุรี และนำข้อมูลเสนอเจ้าคณะปกครองให้ทราบ เพื่อจะได้หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาใน
การปฏิบัติหน้าที่ของพระอุปัชฌาย์ให้มีความสมบูรณ์ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่คณะ
สงฆ์อีกทั้งยังเป็นกรณีศึกษาเพื่อนำข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากการวิจัยไปวางแผนพัฒนากิจการคณะ
สงฆ์อำเภออื่นๆ ต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของพระอุปัชฌาย์ของคณะสงฆ์ในจังหวัดชลบุรี
2. เพื ่ อ ศึ ก ษาองค์ ป ระกอบของการพั ฒ นาศั ก ยภาพพระอุ ป ั ช ฌาย์ ข องคณะสงฆ์
ในจังหวัดชลบุรี
3. เพื่อศึกษารูปแบบการพัฒนาศักยภาพพระอุปัชฌาย์ของคณะสงฆ์ในจังหวัดชลบุรี

วิธีดำเนินการวิจัย
ผู้เขียนวิจัย ได้ศึก ษาการวิจ ัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒ นาศักยภาพพระอุปัช ฌาย์ ข อง
คณะสงฆ์ในจังหวัดชลบุรี” เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี การวิจัยเชิงคุณภาพ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม
ผู้วิจัยได้กำหนดผู้ให้ข้อมูลสำคัญไว้ดังนี้ คือ 1) กลุ่มผู้รู้ จำนวน 10 รูปหรือคน 2) กลุ่มผู้ปฏิบัติ
โดยผู้วิจัยทำการคัดเลือกแบบเจาะจง จำนวน 11 รูป การวิจัยเชิงปริมาณ ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ พระสงฆ์ ในพื้นที่เขตปกครองคณะสงฆ์ ในจังหวัดชลบุรี ซึ่งมี
จำนวน 6,783 รูป (สภาสงฆ์จังหวัดชลบุรี, 2562) ขอบเขตด้านพื้นที่ในการศึกษางานวิจัยครั้งนี้
คือพื้นที่เขตปกครองคณะสงฆ์ในอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรีโดยใช้สูตรการคำนวณกลุ่มตัวอย่าง
ของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) (ธานิ น ทร์ ศิ ล ป์ จ ารุ , 2549) เครื ่ อ งมื อ การวิ จ ั ย เป็ น
แบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับอยู่ที่ 0.915 เป็นคำถามแบบปลายเปิดและปลายปิด โดย
ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ ค่าความถี่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงแบนมาตรฐาน และการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์เชิง
ลึกผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน 21 รูป/คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา
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ผลการวิจัย
จากการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาศักยภาพพระอุปัชฌาย์ของคณะสงฆ์ในจังหวัด
ชลบุรี” สามารถสรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้
1. สภาพทั่วไปของพระอุปัชฌาย์ของคณะสงฆ์ในจังหวัดชลบุรี
จุดแข็ง จังหวัดชลบุรีมีการประชุมในสภาสงฆ์ โดยพระสังฆาธิการที่เข้ามาทำงานในจุดนี้
แต่ล่ะรูปล้วนเข้ามาเพื่อทำงานของคณะสงฆ์ในจังหวัดชลบุรีเพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
2.จุดอ่อน งบประมาณที่จะนำมาใช้ในการฝึกอบรมและพัฒนาพระสังฆาธิการไม่เพียงพอกับการ
ฝึกอบรมและพัฒนาพระสังฆาธิการเพราะส่วนใหญ่งบประมาณที่ได้มานั้นส่วนมากได้มาจาก
กองทุนของสภาสงฆ์จังหวัดชลบุรี 3.โอกาส ในจังหวัดชลบุรีมีการประชุมเพื่อกำหนดวางแผนงาน
ต่างๆ ล่วงหน้าในส่วนของการจัดโครงการต่างๆ มีการกำหนดบุคลากรทีมงานในการทำงานใน
หน้าที่ต่างๆ ในโครงการพัฒนาและฝึกฝนอบรม 4.อุปสรรค การอุปสมบทเป็นพระภิกษุในแต่ละ
ปีนั้นมีจำนวนน้อยลงทุกๆ ปี ส่ว นมากเมื่ออุปสมบทแล้วเป็นเพียงแค่อุปสมบทตามประเพณี
เท่านั้น
2. องค์ประกอบของการพัฒนาศักยภาพพระอุปัชฌาย์ของคณะสงฆ์ในจังหวัดชลบุรี
พบว่า 1) ด้านบุคลิกภาพ พระอุปัชฌาย์ที่มีบุคลิกภาพที่ดี ย่อมมีความเหมาะสมกับการเข้ามาทำ
หน้าที่ในคณะสงฆ์ การสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นในสังคมได้ดี ตั้งแต่การยืน การเดิน การนั่ง
การพูดจา การใช้น้ำเสียงที่นุ่มนวลชวนฟัง ไม่พูดจากระโชก รู้จักการใช้ถ้อยคำที่เหมาะสมกับผู้ฟัง
พระอุปัชฌาย์ที่มีบุคลิกภาพที่ดี ย่อมเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในงานของคณะสงฆ์
2) ด้านความรู้ทางวิชาการ พระอุปัชฌาย์นำเอาความรู้ที่ได้มาจากการเรียนรู้มาพัฒนาตนเองและ
เพื่อใช้ในการออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมแก่
สัทธิวิหาริก เพื่อให้ได้เรียนรู้และทันกับยุคสมัยในโลกปัจจุบัน เป็นการสร้างนวัตกรรมใหม่แห่ง
การศึกษา ทำให้การเรียนการสอน 3) ด้านทักษะ พระอุปัชฌาย์มีการฝึกฝน การทบทวน จนให้
เกิดความชำนิชำนาญในด้านนั้น ๆ เพื่อจะได้นำเอาความรู้ความสามารถมาอบรมสั่งสอนให้
สัทธิวิหาริกได้มีความรู้ตาม 4) ด้านเจตคติ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นด้วยพฤติกรรมที่
แสดงออกด้ว ยคำพูด การกระทำ สิ่งเหล่านี้ล ้วนแล้วมาจากเจคติที่ดีที่อยู่ภายในทั้งสิ้นพระ
อุปัชฌาย์ 5) ด้านความคิดสร้างสรรค์ พระอุปัชฌาย์ยังมีหน้าที่จัดเตรียมความพร้อมของผู้ขอบวช
ให้ได้รับการอบรมเพิ่ มความรู้แก่ผู้ขออุปสมบทก่อนการอนุญาตให้อุปสมบท การเรียนรู้ในด้าน
กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของพระสงฆ์ที่เรียกว่า พระธรรมวินัย 6) ด้านคุณสมบัติ ในการ
คัดเลือกพระสังฆาธิการเพื่อเข้ามาทำหน้าที่ในงานของทางพระพุทธศาสนา ในการทำหน้าที่เป็น
พระอุปัชฌาย์โดยมีการคัดเลื อกจากพระสังฆาธิการที่มีคุณสมบัติตามหลักพระธรรมวินัย คือผู้ที่มี
พรรษา 10 ขึ้นไปและ มีความสามารถในการอบรมสั่งสอนสัทธิวิหาริก 7) ด้านการปกครอง พระ
อุปัชฌาย์จะต้องมีการอบรมสั่งสอนทุกๆ กึงเดือนเพื่อเป็นการตักเตือนสติให้พระสงฆ์และสามเณร
อยู่ในกฎระเบียบตามพระธรรมวิ นัย กฎหมายบ้านเมือง 8) ด้านการให้ความสงเคราะห์ พระ
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อุปัชฌาย์จะต้องขวนขวายให้ความอนุเคราะห์ในสิ่งที่ขาดแคลนตามความเหมาะสมและไม่เกิน
กำลังที่พระอุปัชฌาย์จะจัดหามาให้ได้ 9) ด้านการให้พยาบาล พระอุปัชฌาย์แนะนำสัทธิวิหาริกให้
เรียนรู้เรื่องสาธารณสุขมูลฐานเพื่อให้สั ทธิวิหาริกนำความรู้ในการสาธารณสุขมูลฐานมาปรับใช้ใน
การดูแลสุขภาพของตนเองและพระสงฆ์รูปอื่นๆ ภายในวัดเดียวกัน สำหรับความคิดเห็นของ
พระสงฆ์ที่มีต่อรูปแบบการพัฒนาศักยภาพพระอุปัชฌาย์ของคณะสงฆ์ในจังหวัดชลบุรี พบว่าใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน (𝑥̅ = 4.03, S.D. =0.362)
3. รูปแบบการพัฒนาศักยภาพพระอุปัชฌาย์ของคณะสงฆ์ในจังหวัดชลบุรี พบว่า
1) ด้ า นคุ ณ สมบั ต ิ ในการอบรมให้ ค วามรู ้ แ ก่ พ ระอุ ป ั ช ฌาย์ ใ นเรื ่ อ งของคุ ณ สมบั ติ
ของพระอุปัชฌาย์ต้องมีพรรษาการพอสมควรและเป็นผู้มีร่างกายที่สมบูรณ์ไม่ทุพพลภาพ ไม่มี
ร่างการพิการจนไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ 2) ด้านการปกครอง ในการอบรมให้ความรู้แก่
พระอุปัชฌาย์ต้องถือหลัก “โลกไม่ช้ำธรรมไม่เสีย” ในการระงับอธิกรณ์พยายามยุติโดยเร็วใน
รูปแบบของความสามัคคีเพื่อไม่ให้เกิดความเสียทั้งสองฝ่าย 3) ด้านการให้ความสงเคราะห์
การสงเคราะห์ในพระพุทธศาสนาไม่ใช่หมายถึงการให้วัตถุสิ่งของอันเป็นรูปธรรมเพียงอย่างเดียว
เท่านั้นแต่ยังรวมถึงการให้สติปัญญา ให้ความรู้ที่เรียกว่านามธรรมต้องสงเคราะห์ทั้งทางด้านวัตถุ
และทางจิตใจที่ดีงามควบคู่กันไปแก่สัทธิวิหาริก 4) ด้านการให้พยาบาล ในการอบรมให้ความรู้
เพื ่ อ เป็ น แนวทางแก่ พ ระอุ ป ั ช ฌาย์ ใ นเรื ่ อ งของการดู แ ลพยาบาลไข้ ห ายารั ก ษาโรคให้ แ ก่
สัทธิวิหาริกจนกว่าจะหายหรือจนกว่าจะมรภาพ

อภิปรายผลการวิจัย
การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ จะกล่าวถึง “รูปแบบการพัฒนาศักยภาพพระอุปัชฌาย์
ของคณะสงฆ์ ในจังหวัดชลบุรี” ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณสมบัติ ด้านการปกครอง ด้านการให้
ความสงเคราะห์ ด้านการให้พยาบาล โดยผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นสำคัญและน่าสนใจและนำมา
อภิปรายดังนี้
1) ด้านคุณสมบัติ ในการคัดเลือกพระอุปัชฌาย์ที่มีคุณสมบัติตามหลักพระธรรมวินัย คือ
ผู้ที่มีพรรษา 10 ขึ้นไป และพระอุปัชฌาย์เป็นผู้ประกอบด้วยกองศีล สมาธิ ปัญญา และเป็นผู้ มี
ความเพียร มีสติ มีมารยาทงดงาม สัทธิวิหาริกต้องอยู่กับพระอุปัชฌาย์คอยอบรมดูแลอย่าง
ใกล้ช ิด ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจ ัย ของพระครูส มุทรประภากร (เฉลิม ปภงฺกโร) (2558) ได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพของพระอุปัชฌาย์ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 15”
ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาคุณสมบัติของพระอุปัชฌาย์แบ่งได้เป็น 2 ประเภทได้แก่ (1) การ
พัฒนาศักยภาพพระอุปัชฌาย์ในคุณสมบัติตามพระวินัย คือมีศีล สมาธิ ปัญญา วิมุตติญาณ
ทัศนะ มีศรัทธา มีความเพียร มีสติ มีมารยาทงดงาม รู้จักอาบัติหนักอาบัติเบา มีพรรษาตั้งแต่ 10
พรรษาขึ้นไปและ (2) การพัฒนาพระอุปัชฌาย์ในคุณสมบัติตามกฎมหาเถรสมาคม คือเป็นพระ
สังฆาธิการปกครองมีตำแหน่งเจ้าอาวาสขึ้นไป
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2) ด้านการปกครอง พระอุปัชฌาย์จะต้องมีการอบรมสั่งสอนทุกๆ กึงเดือนเพื่อเป็น
การตักเตือนสติให้พระสงฆ์และสามเณรอยู่ในกฎระเบียบข้อบังคับตามพระธรรมวินัย กฎหมาย
บ้านเมือง และคำสั่งของเถระสมาคม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนครินทร์ แก้วโชติรุ่ง (2556)
ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบและหลักการของการปกครองในพระไตรปิฎก” ผลการวิจัย พบว่า
รูปแบบการปกครองในพระพุทธศาสนานั้นมีการพัฒนาการโดยเริ่มต้นจากพระพุทธเจ้าทรง
ปกครองคณะสงฆ์ในฐานะธรรมราชา จากผู้ปกครองแบบราชาธิปไตรมีอำนาจสิทธิ์ขาดแต่เพียงผู้
เดียวและหลักการของการปกครองแบบสามัคคีธรรมมีหลักการปกครอง
3) ด้านการให้ความสงเคราะห์ พระอุปัชฌาย์จะต้องขวนขวายให้ ความอนุเคราะห์
ในสิ่งที่ขาดแคลนแก่ศิษย์ของตน ถ้าหากขาดสิ่งใดหรือไม่มีสิ่งใดพระอุปัชฌาย์ต้องจัดหามาให้
ตามความเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุปรียา ธีรสิรานนท์ (2556) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง
“การศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ก ระบวนการเรี ย นรู้ ใ นพระพุ ท ธศาสนาเถรวาท” ผลการวิ จ ัย พบว่า
พฤติกรรมการเรียนรู้ของมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนาเถรวาท มีขั้นตอนเบื้องต้น
4) ด้านการให้พยาบาล พระอุปัชฌาย์จะต้องอยู่ดูแลรักษาพยาบาลสัทธิวิหาริกของตน
และพระอุปัชฌาย์แนะนำสัทธิวิหาริกให้เรียนรู้เรื่องสาธารณสุขมูลฐานเพื่อให้สัทธิวิหาริกนำ
ความรู้ในการสาธารณสุขมูลฐานมาปรับใช้ในการดูแลสุขภาพของตนเองและพระสงฆ์รูปอื่นๆ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของเทิดศักดิ์ ปฏิภาณวัฒน์ (2557) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ศึกษาวิเคราะห์
หลักการรัก ษาพยาบาลตามแนวพุทธกับ การรั ก ษาพยาบาลตามแนวการแพทย์ ส มัย ใหม่ ”
ผลการวิจัยพบว่าการดูแลรักษาสุขภาพตนเองก่อนเราย่อมรู้สาเหตุที่เกิดขึ้นของโรคนั้นๆ ได้เป็น
อย่างดี แล้วปรับสมดุลของร่างกายด้วยวิธีการต่างๆ

องค์ความรู้จากการวิจัย

ด้านการให้
พยาบาล

ด้านการปกครอง

องค์ประกอบของการพัฒนาศักยภาพพระ
อุปัชฌาย์ ของคณะสงฆ์ ในจังหวัดชลบุรี

ด้านคุณสมบัติ

ด้านการให้ความ
สงเคราะห์

ภาพที่ 1 องค์ความรู้
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จากองค์ความรู้การวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาศักยภาพพระอุปัชฌาย์ของคณะสงฆ์
ในจังหวัดชลบุรี” จากแผนภาพผู้วิจัยสรุปองค์ความรู้ได้ดังนี้
1. ด้านคุณสมบัติ วิธีการพัฒนาศักยภาพของพระอุปัชฌาย์ ด้านคุณสมบัติ ในการ
อบรมให้ความรู้แก่พระอุปัชฌาย์ในเรื่องของคุณสมบัติของพระอุปัชฌาย์ในการเข้ามาทำหน้าที่
ในการปกครองและคัดกรองสัทธิว ิหาริกที่จะเข้ามาอุปสมบท และยังทำหน้าที่ติดตามดูแล
ควบคุมความประพฤติ ให้สัทธิวิหาริกอยู่ในระเบียบทั้งในพระธรรมวินัย และในฝ่ายกฎหมายของ
บ้านเมือง คุณสมบัติของพระอุป ัช ฌาย์ส ามารถแบ่ง ได้เป็น 2 ลักษณะได้แก่ 1.วัยวุฒ ิ ให้
คำแนะนำแก่พระอุปัชฌาย์ที่ผ่านประสบการณ์ชีวิตมาพอสมควรนำเอาความสามารถที่สะสมมา
ใช้ในการมองวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในวัดได้และสามารถ
วิเคราะห์คัดกรองผู้เข้ามาขออุปสมบทได้ 2. คุณวุฒิ เป็นการแนะนำในด้านการศึกษาความรู้ใน
การประกอบพิ ธ ี ก รรมในแต่ ล ะขั ้ น ตอนต่ า งๆ ในการทำอุ ป สมบทและอธิ บ ายเหตุ ผ ลว่ า มี
ความหมายอย่างไร ให้ผู้ขออุปสมบทได้ทำความเข้าใจในความหมายต่างๆ ในการประกอบพิธี
กรรมการอุปสมบทและพระอุปัชฌาย์เป็นผู้ประกอบด้วยกองศี ล สมาธิ ปัญญา เพื่อให้มีความ
เข้าใจในหลักพระธรรมวินัยปฏิบัติได้ถูกต้อง
2. ด้านการปกครอง วิธีการพัฒนาศักยภาพของพระอุปัชฌาย์ ด้านการปกครองในการ
อบรมให้ความรู้แก่พระอุปัชฌาย์เป็นการแนะนำแนวทางในเรื่องของการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ของการอยู่ร วมกัน ของชนหมู่มากย่อมมี การทำผิดระเบียบของสถานที่นั้นๆ การวางระบบ
ระเบียบต่างๆ เป็นแต่เพียงเพื่อนำมาใช้ในการควบคุมพฤติกรรมของตัวบุคคลให้อยู่กฎระเบียบ
ของสังคม พระอุปัชฌาย์อบรมสั่งสอนพระสงฆ์และสามเณรที่อยู่ในวัดเดียวกัน การให้ความ
เคารพผู้มีพรรษามากกว่าอายุมากมากกว่า ความเกรงใจผู้อื่น เป็นข้อประพฤติและปฏิบัติตามข้อ
วัตรอันดีงามและอยู่ในพระธรรมวินัย โดยไม่ขัดกับกฎหมายของบ้านเมืองในการปกครอง
3. ด้านการให้ความสงเคราะห์ วิธีการพัฒนาศักยภาพของพระอุปัชฌาย์ ด้านการให้
ความสงเคราะห์ ในการอบรมให้ความรู้แก่พระอุปัชฌาย์เป็นการแนะนำแนวทางในเรื่องการ
สงเคราะห์ตามแนวทางพระพุทธศาสนาคือการให้วัตถุสิ่งของปัจจัยต่างๆ และการสงเคราะห์ใน
พระพุทธศาสนาไม่ใช่หมายถึงการให้วัตถุสิ่งของอันเป็นรูปธรรมเพียงอย่างเดียวเท่านั้ นแต่ยัง
รวมถึงการให้สติปัญญา ให้ความรู้ที่เรียกว่านามธรรมต้องสงเคราะห์ทั้งทางด้านวัตถุและทาง
จิตใจที่ดีงามควบคู่กันไป ในการจัดหาที่พักอาศัยและจัดหาปัจจัย 4 ให้สัทธิวิหาริก
4. ด้านการให้พยาบาล วิธีการพัฒนาศักยภาพของพระอุปัชฌาย์ ด้านการให้พยาบาล
ในการอบรมให้ความรู้เพื่อเป็นแนวทางแก่พระอุปัช ฌาย์ในเรื่องของการให้ความรู้เพื่ อเป็น
แนวทางแก่พระอุปัชฌาย์ในเรื่องของสาธารณสุขมูลฐานเพื่อให้พระอุปัชฌาย์นำความรู้ในการ
สาธารณสุขมูลฐานมาแนะนำให้ กับสัทธิวิหาริกเพื่อมาปรับใช้ในการดูแลสุขภาพของตนเองและ
พระสงฆ์รูปอื่นๆ ภายในวัดเดียวกัน เช่น การรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค
การบริโภคอาหาร และการฟื้นฟูสภาพร่างกายด้วยตนเอง และการจัดหายาที่มีความจำเป็น สิ่ง
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เหล่านี้เป็นองค์ความรู้ที่พระสงฆ์และสามเณรภายในวัดจำต้องศึกษาเรียนรู้เพื่อเป็นการป้องกัน
และดูสุขภาพของตนเองและช่วยเหลือดูแลสุขภาพของประชาชนทั่วไปในท้องถิ่นด้วยและในการ
อบรมให้ความรู้แก่พระอุปัชฌาย์ ในการดูแลและเอาใจใส่พยาบาลไข้เป็นธุระในการหายารักษา
โรคให้แก่สัทธิวิหาริกพระอุปัชฌาย์จะต้องคอยดู แลหาอาหาร น้ำปานะ หายารักษาโรคการเช็ค
เนื้อเช็คตัว การเปลี่ยนผ้าจีวรให้สัทธิวิหาริกที่เจ็บป่วยจนกว่าจะหายหรือจนกว่าจะมรภาพแต่ถ้า
หากอาการอาพาธของสัทธิวิหาริกมีอาการหนักซึ่งเกินกำลังที่จะดูแลรักษาในเบื้องต้นได้ พระ
อุปัชฌาย์เป็นธุระนำสัทธิวิหาริกส่งโรงพยาบาลและสถานีอนามัยและดูแลค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาลแก่สัทธิวิหาริก

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. การฝึกอบรมพระอุปัชฌาย์มีการแนะนำความรู้ฝึกฝนด้านทักษะในศาสตร์สมัยใหม่
และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำความรู้มาใช้ปรับปรุงในการทำหน้าที่เป็นพระอุปัชฌาย์ ให้ดีขึ้น
2. การฝึกอบรมพระอุปัชฌาย์มีการประเมินผลการดำเนินกิจกรรมอุปสมบททุกครั้งที่มี
การเรียนการสอนในวิชาพระพุทธศาสนาทั้งในหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรระยะยาว
3. การฝึ ก อบรมพระอุ ป ั ช ฌาย์ ม ี ก ารบู ร ณาการสื ่ อ การการเรี ย นการสอนในวิ ช า
พระพุทธศาสนาให้ส ัทธิว ิห าริก ได้ร ับ ความรู้และความเข้าใจในบทเรียนง่ายขึ้นด้ว ยระบบ
มัลติมีเดีย

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
1. การฝึกอบรมพระอุปัชฌาย์ควรมี การวางแผนในการจัดโครงการเพื่อส่งเสริมการ
ฝึกอบรมพระอุปัชฌาย์ในจังหวัดชลบุรีทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว อย่างชัดเจนและต่อเนื่อง
2. การฝึกอบรมพระอุปัชฌาย์ควรกำหนดวิสัยทัศน์และพันธ์กิจเพื่อการจัดการฝึกอบรม
บุคลากรพัฒนาองค์ความรู้แก่พระสงฆ์เพื่อให้มาเป็นพระอุปัชฌาย์ในรุ่นต่อไปอย่างต่อเนื่อง
3. การฝึกอบรมพระอุปัชฌาย์ควรส่งเสริมแนวทางการบริหารงานบุคคลด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาทั้งเชิงรุกและเชิงรับเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในหลักการคำสอนในทาง
พระพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาวิจัยด้าน“การปฏิบัติหน้าที่ของพระอุปัชฌาย์ในจังหวัดชลบุรีในจังหวัด
ชลบุรี” โดยการวิเคราะห์ถึงจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของ
พระอุปัชฌาย์ในจังหวัดชลบุรี ครั้งต่อไป
2. ควรศึกษาวิจัยด้าน“การพัฒนารูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระอุปัชฌาย์
ในจังหวัดชลบุรี” เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงครั้งต่อไป
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3. ควรศึกษาวิจัยด้าน“การบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระอุปัชฌาย์ในยุค
โลกาภิวัตน์ในจังหวัดชลบุรี”
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