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กองบรรณาธกิาร
	 	 ศาสตราจารย์เกยีรตคิุณ	ดร.มนัส		สุวรรณ	 มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
	 	 ศาสตราจารย์เกยีรตคิุณ	ดร.อนุรักษ์		ปัญญานุวัฒน์	 มหาวทิยาลัยเชียงใหม่
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	 	 รองศาสตราจารย์	ดร.อรรณพ		พงษ์วาท	 มหาวทิยาลัยเชียงใหม่
	 	 รองศาสตราจารย์ศริณิา		จติต์จรัส	 มหาวทิยาลัยศิลปากร
	 	 รองศาสตราจารย์นราวัลย์		พูลพพิัฒน์	 มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
	 	 รองศาสตราจารย์สนทิ		สัตโยภาส	 มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
	 	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ชุตมิา		แสงเงนิ	 มหาวทิยาลัยมหิดล
	 	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.กมลณัฏฐ์	พลวัน	 มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
	 	 อาจารย์	ว่าที่ร้อยเอก	ดร.ขจร		ตรโีสภณากร	 มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
	 	 อาจารย์รจนกร		แบ่งทศิ	 มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

.

r

11ๅ1สไธผ1ีไชภฏิเรึ IMพ
«WWIUJABHAT UNIVERSITYน

fVi



คณะกรรมการกลั่นกรอง (Peer Review)
 

	 	 บทความวจิยั	 บทความวทิยานพินธ์และบทความวชิาการทีต่พีมิพ์ในวารสารพฆิเนศวร์สาร
มหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่	ได้รับการตรวจอ่านและแก้ไขจากผู้ทรงคุณวุฒิ	ดังรายนามต่อไปนี้

	 1.	 ศาสตราจารย์เกยีรตคิุณ	ดร.มนัส	สุวรรณ	 มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
	 2.	 รองศาสตราจารย์	ดร.เกตุมณ	ี		มากม	ี มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
	 3.	 รองศาสตราจารย์	ดร.วรีะศักดิ์			ชมภูค�า	 มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
	 4.	 รองศาสตราจารย์	ดร.สมเกตุ		อุทธโยธา	 มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
	 5.	 รองศาสตราจารย์	ดร.สมศักดิ์		ภู่วภิาดาวรรธน์	 มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่
	 6.	 รองศาสตราจารย์	ดร.ชูชพี		พุทธประเสรฐิ	 มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่
	 7.	 รองศาสตราจารย์	ดร.ฉันทนา		จันทร์บรรจง	 มหาวทิยาลัยนเรศวร
	 8.	 รองศาสตราจารย์	ดร.เฉลมิชัย		ปัญญาด	ี มหาวทิยาลัยแม่โจ้
	 9.	 รองศาสตราจารย์	ดร.ก�าชัย		อนันตสุข	 มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่
	 10.	 รองศาสตราจารย์ศรวีไิล		พลมณ	ี มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่
	 11.	 รองศาสตราจารย์สมหมาย		เปรมจติต์	 มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่
	 12.	 รองศาสตราจารย์สมโชต	ิ	อ๋องสกุล	 มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่
	 13.	 รองศาสตราจารย์สนทิ		สัตโยภาส	 มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
	 14.	 รองศาสตราจารย์นราวัลย์		พูลพพิัฒน์	 มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
	 15.	 รองศาสตราจารย์สุเทพ		พงศ์ศรวีัฒน์	 มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
	 16.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.อุไรวรรณ		หาญวงศ์	 มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่
	 17.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ชวศิ		จติรวจิารณ์	 มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
	 18.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.เสรมิศักดิ์		พงษ์เมษา	 มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
	 19.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ไกรศร		ลักษณ์ศริ	ิ มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
	 20.	 อาจารย์	ดร.สุพนิ		ฤทธิ์เพ็ญ	 โรงเรยีนสารภวีทิยาคม
  

	 	 บทความที่น�ามาตีพิมพ์	 กองบรรณาธิการจะตรวจสอบเป็นขั้นแรก	 แล้วจัดให้มีคณะ
กรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง	(Peer	Review)	และประเมนิบทความตามเกณฑ์และแบบฟอร์ม
ที่ก�าหนด
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บทบรรณาธกิาร

	 พฆิเนศวร์สารฉบับนี้	ประกอบด้วยบทความ	12	เรื่อง	เกี่ยวข้องกับอาเซยีน	ด้านพระพุทธ
ศาสนา	ด้านภาษาไทยและการประเมนิและการวจิัยการศกึษา
	 บทความเรือ่งแรก	เป็นบทความเกยีวกบัอาเซยีน	เรือ่ง	“ระดบัความเข้าใจประชาคมอาเซยีน
และความคดิเหน็เกีย่วกบัการใช้สญัญามาตรฐาน	FIDIC	ของวศิวกรรุ่นใหม่ในอตุสาหกรรมก่อสร้าง”	
	 บทความเรื่องที่	2-5	เ	ป็นบทความด้านพระพุทธศาสนา	คอื	“การจัดการเรียนรู้พระพุทธ
ศาสนาโดยพุทธวิธีบูรณาการ”	 “กระบวนการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมเชิงพุทธของโรงเรียน 

วัดท่าตุ้ม	 อ�าเภอป่าซาง	 จังหวัดล�าพูน”	 “การศึกษาวิเคราะห์ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ปัญหา 

การบรรพชาอุปสมบทของคณะสงฆ์	ภาค	7”	และ	“ศักยภาพการบรรลุธรรมของปฏิสนธิวิญญาณ
สัตว์ในพระพุทธศาสนา”
	 ส�าหรับบทความเรื่องที่	 6	จะเกี่ยวกับภาษาไทย	 เรื่อง	 “การศกึษาโครงสร้างและบทบาท
หน้าทีท่างสงัคมทีเ่กีย่วกบัความเชือ่และพธิกีรรมเจ้าหลวงค�าแดง	อ�าเภอเชยีงดาว	จงัหวัดเชยีงใหม่”
	 บทความเรื่องที่	 7-9	 เป็นกลุ ่มการประเมินและการวิจัยการศึกษา	 ได้แก่	 เรื่อง	 
“การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการเอาชนะอุปสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 
สังกัดกรุงเทพมหานคร	 ที่มีรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูต่างกัน”	 “การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
บรรยากาศในโรงเรียนและบรรยากาศในครอบครัวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร”	 และ	 “การใช้กระบวนการเรียนรู้ 
แบบร่วมมือกันพัฒนาความสามารถในการด�าเนินการงานวิจัยในชั้นเรียน	 ของนักศึกษา 
ฝึกประสบการณ์วชิาชพีครูในโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่”		
	 ส่วนบทความเรื่องที่	 10	 เป็นบทความสาขาวิชาภาษาไทย	 เรื่อง	 “การสร้างหนังสือเสริม
ประสบการณ์ภาษาไทย	เรื่อง	เทศกาลส�าคัญของจนี”	
	 บทความเรือ่งที	่11-12	เรือ่ง	“การพัฒนารูปแบบการนเิทศแบบเพือ่นชว่ยเพือ่นแกอ่าจารย์
โรงเรียนสาธิต	 แผนกอนุบาล	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่”	 และ	 “การมีส่วนร่วมทางการเมือง 
ท้องถิ่นของประชาชน	:	ศกึษาเฉพาะกรณตี�าบลช้างเผอืก	อ�าเภอเมอืง	จังหวัดเชยีงใหม่”
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การศกึษาวเิคราะห์ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และปัญหา
การบรรพชาอุปสมบท ของคณะสงฆ์ภาค 7

AN ANALYTICAL  STUDY ON THE STRATEGIES  TACTICS AND 
PROBLEMS OF ORDINATION IN THE 7th REGIONAL CHAPTER 

 OF  SANGHA  ADMINISTRATION 
 

พระครูศรปีรยิัตยานุกจิ1	,		พพิธิ	สุตาทร2	,	ไพฑูรย์		รื่นสัตย์3	
Phrakrusripariyattayanukit1	,	Phisit		Kotsupho2	,	Paitoon	Ruensat3

มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย	วทิยาเขตเชยีงใหม่	139	ถ.สุเทพ	ต.สุเทพ	อ.เมอืง	จ.เชยีงใหม่	50200
Mahachulalongkornrajavidyalaya	University,	Chiang	Mai	Campus,	139	Suthep	Road,	Muang,	Chiang	Mai		50200

บทคัดย่อ
	
	 การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์	1)	เพื่อศึกษาวิธีการบรรพชาอุปสมบทของคณะสงฆ์
ภาค	 7	 2)	 เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขการบรรพชาอุปสมบทในสมัยปัจจุบันและ		
3)	เพื่อศกึษาวเิคราะห์ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การบรรพชาอุปสมบทของคณะสงฆ์ภาค	7	โดยเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามและสัมภาษณ์กลุ่มประชากร	 ได้แก่	 พระอุปัชฌาย์	 พระคู่สวด	
และพระสงฆ์ทั่วไปในภาค	7	และฆราวาสที่มสี่วนเกี่ยวข้อง	ผลการศกึษา	พบว่า
	 1)		 วธิกีารบรรพชาอุปสมบทของคณะสงฆ์ภาค	7	ได้ยดึถอืตามพระวนิัยเป็นหลัก	ได้แก่	
การคัดเลอืกผู้ขอบวชและตรวจสอบคุณสมบัตขิองผู้บวช	เช่น	ไม่มโีรคร้ายแรง	วธิีการขั้นตอนบวช
เช่น	มกีารสอนนาค	บอกอนุศาสน์	หลังบวชก็ให้ปฏบิัตกิจิของสงฆ์	ท�าวัตร	เป็นต้น
	 2)	 ด้านสภาพปัญหา	 พบว่า	 บทบาทการปฏิบัติงานด้านปัญหาเกี่ยวกับผู้ขอบวช	 อยู่
ในระดับน้อย	 บทบาทการปฏิบัติงานด้านปัญหาเกี่ยวกับพระอุปัชฌาย์	 อยู่ในระดับน้อย	 บทบาท
การปฏิบัติงานด้านปัญหาขั้นตอนพิธีกรรม	 การบวช	 	 อยู่ในระดับปานกลาง	 	 บทบาทการปฏิบัติ
งานด้านปัญหาเกี่ยวกับพระคู่สวดให้การอบรม	 อยู่ในระดับน้อย	 และบทบาทการปฏิบัติงานด้าน
ปัญหาเกี่ยวกับหลังการบวช	อยู่ในระดับปานกลาง	
	 3)	 แนวทางแก้ไขปัญหา	มดีังต่อไปนี้	1)	ให้มกีารเทศน์อบรมแก่ผู้บวช	2)	ต้องบังคับผู้ขอ
บวชหรอืนาคท่องค�าบวชให้ได้	3)	 ให้มกีารประชุมพระอุปัชฌาย์	ปีละ	2	ครัง้เพื่อทราบปัญหาและ

1	 นักศกึษาปรญิญาเอก		หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎบีัณฑติ	ภาควชิาพระพุทธศาสนา	
2-3	อาจารย์	ดร.	สาขาวชิาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎบีัณฑติ	ภาควชิาพระพุทธศาสนา

พ.
ซสี
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แนวทางแก้ไข	 4)	 ให้มกีารสร้างหลักสูตรการอบรมผู้บวชระยะสัน้และยาวเพื่อให้ผู้ขอบวชสามารถ
ศึกษาและปฏิบัติตามได้ถูกต้อง	 และ	 5)	 ให้มีการสร้างเครื่องมือติดตามและประเมินผลการบวช	
หลังจากเสร็จโครงการอุปสมบทแล้ว

ค�าส�าคัญ			ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์,	บรรพชาอุปสมบท,	คณะสงฆ์

ABSTRACT

	 The	 objectives	 of	 this	 research	were	 1)	 to	 study	 the	methods	 of	 ordination	 in	 the	
7th	Regional	Chapter	of	Sangha,	2)	 to	 study	 the	situation	of	 the	current	ordination	and	 the	
methods	of	solving		problems		of	the	current	ordination	in	the	7th	Regional	Chapter	of	Sangha	
Administration,	3)	to	analyze	the	strategies	and	the	methods	of	ordination	in	the	7th	Regional	
Chapter	of	Sangha	Administration.		The	dissertation	tools	were	questionnaires	and	interviews.
The	samples	were	preceptors,	ordination	teachers,	monks	and		members	of	the	laity	concerned
with	ordination	in	the	7th	Regional	Chapter	of	Sangha	Administration.	The	results	were	found	
as	follows:
	 1)		 The	methods	 of	 ordination	 in	 the	7th	Regional	Chapter	 of	Sangha	Administra-
tion	have	strictly	followed	the	monastic	disciplinary	rules,	such	as	selecting	the	applicants	for	
ordination,	examining	their	qualiications	for	ordination,	and	inally	gave	them	the	ordination.
	 2)		 The	 results	 of	 study	 about	 the	 problem	 of	 the	 current	 ordination	 in	 the	 7th			

Regional	 Chapter	 of	 Sangha	 Administration	were	 found	 that	 the	 problem	 of	 applicants	 for	
ordination	was	rated	at	a	low		level,	the	problem	of	preceptor	was	rated	at	a	low		level,	the	
problem	of	ordination	ceremony	was	rated	a	medium	level,	the	problem	of	ordination	teachers
was	rated	at	a	low		level,	and	the	problem	after	ordination	was	rated	at	a	medium	level.
	 3)		 The	guidelines	for	solving	the	problems	were:	1)	Applicants	for	ordination	should	
be	 trained,	 2)	 Applicants	 for	 ordination	 (or	 Naga)	 should	 be	 taught	 to	 recite	 the	 ordina-
tion	verse	luently	before	they	are	ordained	and	practice	the	ordination	ceremony	correctly,		
3)	Preceptors	should	attend	a	meeting		on	this	matter	twice	a	year	in	order	to	know	problems	
and	solutions,	4)	 	Ordination	curriculum		should	be	created	 for	ordination	of	both	short	and	
long	period	so	that	the	applicants	could	study	and	follow	correctly,	and	5)	Tools	for	monitoring	
and	evaluating	the	ordination	should	be	prepared	in	order	to	assess	the	results	of		ordination	
after	the	ordination	project	was	over.

Keyword 		Strategies,	Ordination,	Sangha,	Naga
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บทน�า
	 การบวช	 คือ	 ขั้นตอนที่พระพุทธเจ้า
ทรงอนุญาตขึ้น	 เพื่อใช้เป็นแนวทางประกอบ
การพิจารณาบุคคลที่มีความประสงค์จะเข้า
มาบวช	 เป็นสมาชิกของสังคมสงฆ์	 กล่าวคือ
เป็นภิกษุหรือภิกษุณีในพระพุทธศาสนา	 โดย
ทรงก�าหนดคุณสมบัติของภิกษุผู้เป็นประธาน
และองค์ประชุมสงฆ์ไว้อย่างเป็นกิจจะลักษณะ	
ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งจะใช้อภิสิทธิ์พิจารณาอย่าง
รวบรัดโดยล�าพังไม่ได้	ประธานและองค์ประชุม
ดงักล่าวจะต้องพจิารณาอย่างละเอยีดรอบคอบ
และมคีวามเหน็ร่วมกนัเป็นเอกฉนัท์	จงึจะอนุมัติ
ให้บุคคลนั้นๆ	 ผ่านขั้นตอนนี้ได้	 ทั้งนี้ก็เพื่อให้
ได้บุคคลที่มีศรัทธา	 มีความตั้งใจจริงและมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก�าหนดไว้เข้ามาเป็น
สมาชิกของสังคมสงฆ์เป็นส�าคัญ	 ประเพณี
ของสังคมไทย	 นิยมให้ชายไทยที่มีอายุ	 20	 ปี	
บริบูรณ์ขึ้นไป	 เข้าบวชในพระพุทธศาสนา	
เพราะถือว่าเป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้วและก�าลัง
จะเป็นผู้ใหญ่	 มีใจคอหนักแน่นอดทน	 และอยู่
ในภาวะที่เล็งเห็นประโยชน์ของการบวช	 ซึ่ง
อาจจะสามารถบ�าเพ็ญตนให้หลุดพ้นจาก
กเิลส	อันเป็นบ่อเกดิแห่งทุกข์ได้	
	 ในสังคมปัจจุบันมีเรื่องราวความ
เสื่อมเสียในวงการพระพุทธศาสนาเกิดขึ้น
มากมาย	ท�าให้ชาวพุทธเกดิความเสื่อมศรัทธา
ในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นโอกาสให้ผู้ไม่หวัง
ดีหยิบยกขึ้นเป็นข้ออ้างในการบ่อนท�าลาย
พระพุทธศาสนาและจับจ้องไปที่การพิจารณา
กระบวนการสอบสวนและลงโทษของเจ้าคณะ
ผู้ปกครอง	ซึ่งจากการศกึษาพบว่า	ปัญหาส่วน
หนึ่งมาจากสาเหตุหลักคือ	พระอุปัชฌาย์ไม่ได้
ท�าหน้าทีข่องความเป็นผู้ให้ก�าเนดิอย่างสมบูรณ์	
เนื่องจากองค์ประกอบที่ส�าคัญที่จะท�าให้มี
ศาสนทายาทที่มีคุณภาพก็คือพระอุปัชฌาย์
ที่ดีซึ่งเป็นผู้ที่ให้การอุปสมบทแนะน�าข้อวัตร

ปฏิบัติ	 หลักพระธรรมวินัย	 ข้อที่พระพุทธเจ้า
ทรงอนุญาตและข้อห้ามแก่สัทธิวิหาริก	 เพราะ
พระอุปัชฌาย์มีความหมายว่าผู้ที่เข้าไปเพ่ง
โทษน้อยโทษใหญ่	แล้วคอยตักเตอืน	ดงันัน้พระ
อุปัชฌาย์	จงึมใิช่เพยีงแค่ท�าหน้าที่เป็นประธาน
ให้กุลบุตรอุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธ
ศาสนาเท่านั้น	 แต่จะต้องท�าหน้าที่ฝึกสอนอบ
รมสัทธวิหิารกิของตน	ให้เป็นผู้มีความรู้	ความ
สามารถ	 มีความเจริญงอกงามไพบูลย์ในพระ
ธรรมวินัย	 ทั้งด้านปริยัติและปฏิบัติ	 พร้อมทั้ง
ประพฤติตนเป็นต้นแบบที่ดีงามแก่สัทธิวิหาริก
ได้ยึดเป็นแบบแผนปฏิบัติตามได้ด้วย	 อย่างไร
ก็ตาม	 ปัญหาที่เกิดขึ้นแก่คณะสงฆ์ไทยใน
ปัจจุบัน	ก็คอื	พระภกิษุและสามเณรท�าผิดพระ
ธรรมวินัยที่ท�าให้เกิดความเสื่อมแก่พระพุทธ
ศาสนา	เช่น	ปักกลดตามย่านชุมชน	เรี่ยไรโดย
ไม่ได้รับอนุญาต	 เล่นการพนันและติดยาเสพ
ติด	 เป็นต้น	 ปัญหาเหล่านี้ล้วนท�าให้เกิดความ
เสียหายแก่พระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก	
สาเหตุหนึง่เป็นผลมาจากมผู้ีเข้ามาบวชกบัพระ
อุปัชฌาย์เป็นจ�านวนมาก	นั่นคอื	พระอุปัชฌาย์
มีสัทธิวิหาริกจ�านวนมากขึ้นเป็นล�าดับ	 จึงน�า
ไปสู่ปัญหาต่างๆ	 ในการปฏิบัติหน้าที่ของพระ
อปัุชฌาย์ทัง้ทางด้านการจดัการศกึษาและการ
ปกครองสทัธวิหิารกิ	ดงันัน้	พระอปัุชฌาย์เมือ่ให้
อปุสมบทกลุบุตรเป็นพระภกิษุและสามเณรแล้ว	
ไม่ควรปล่อยให้อยู่ตามยถากรรมหรือปล่อยให้
เป็นหน้าที่ของพระภิกษุที่ตนมอบหมาย	 เขาจะ
สอนกันอย่างไร	 จะแนะน�าอย่างไร	 ก็เป็นเรื่อง
ของเขา	 อย่างนี้ไม่ถูกต้อง	 เป็นพระอุปัชฌาย์
ต้องคอยตดิตาม	ดแูลความประพฤตกิารปฏบัิต	ิ
แนะน�าพร�่าสอนให้ถูกต้องตรงตามพระธรรม
วินัย	 ไม่ใช่ปล่อยปละละเลย	 ดังนั้น	 คณะสงฆ์
จึงต้องมีกระบวนการคัดเลือกพระอุปัชฌาย์
ที่ดี	 รวมทั้งมีการฝึกซ้อม	 อบรมและทดสอบ
ความรู้ของพระอุปัชฌาย์	 เพื่อที่จะได้เป็นพระ
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อปัุชฌาย์ทีม่คุีณภาพ	สามารถจะท�าหน้าทีไ่ด้ถกู
ต้อง	ตรงตามหลักพระธรรมวนิัย	 เพราะหน้าที่
ของพระอุปัชฌาย์ต้องปกครองให้สัทธิวิหาริก
เกิดความประพฤติที่เรียบร้อยดีงาม	 มีความ
ถกูต้องและตรงตามวัตถปุระสงค์ทีแ่ท้จรงิ	ด้วย
การอุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา
นั้น	 จะต้องมีการคัดสรรกุลบุตรที่ต้องการ	
จะอุปสมบท	ในคณะสงฆ์ภาค	7	มอียู่	3	จังหวัด	
ได้แก่จังหวัดเชียงใหม่	 ล�าพูน	 และแม่ฮ่องสอน	
ก็มีการบรรพชาอุปสมบทอย ่างต ่อเนื่อง	
ทุกปี	 แต่ก็มีปัญหาติดตามมา	 เช่น	 ปัญหาของ	
ผู้บวช	ปัญหาของพระอปัุชฌาย์	ปัญหาพธิกีรรม
บวช	 ปัญหาการอบรมและปัญหาหลักสูตร	
การอบรม	 ปัญหาเหล่านี้ก็จะต้องมีการแก้ไข		
เพือ่ให้การบวชเป็นไปตามพธิกีรรมสงฆ์ทีถ่กูต้อง
	 ด้วยเหตุผลดังกล่าวมานี้	 ผู ้ศึกษา
จึงต้องการจะศึกษาวิเคราะห์ยุทธศาสตร์
และกลยุทธ์การบรรพชาของอุปสมบทคณะ
สงฆ์ภาค	 7	 	 ก่อนบวช	 พิธีกรรมการบวช/
กระบวนการคัดกรองและหลังการบวช	เพื่อหา
แนวทางในการแก้ไขปัญหาการบวชพระภิกษุ
สามเณรในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค	 7	 ให้มี
ความเหมาะสมกับสังคมปัจจุบันต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวจิัย
	 1.			 เ พื่ อ ศึ กษ า วิ ธี ก า รบร รพชา
อุปสมบทของคณะสงฆ์ภาค	7
	 2.		 เพื่ อศึกษาสภาพป ัญหาและ
แนวทางการแก้ไขการบรรพชาอุปสมบทของ
คณะสงฆ์ภาค	7
	 3.		 เพื่อศึกษาวิเคราะห์ยุทธศาสตร์
และกลยุทธ์การบรรพชาอุปสมบทของคณะ
สงฆ์ภาค	7

วธิดี�าเนนิการศกึษาวจิัย
	 ประชากรที่ใช ้ในการศึกษาวิจัยใน
ครั้งนี้	 ได้แก่	 1)	 กลุ่มพระเถระที่ด�ารงต�าแหน่ง
เป็นพระสังฆาธิการและได้รับแต่งตั้งเป็นพระ
อุปัชฌาย์	 30	 รูป	 ส่วนพระคู่สวด	 ใช้จ�านวน	
30	 รูป	 ในสัดส่วนจ�านวนเท่าพระอุปัชฌาย์ใช้
แบบสอบถาม	จ�านวน	1	กลุ่ม	ส�าหรับพระสงฆ์
ระดับเจ้าอาวาสหรือพระนวกะจ�านวน	 390	
รูป	 และสัมภาษณ์กลุ่มคฤหัสถ์ประกอบด้วย	
นักวิชาการ	 ข้าราชการส�านักงานพระพุทธ
ศาสนาประจ�าจังหวัด	 12	 คน	 รวม	 462	 รูป/
คนในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค	7
	 2)	 1.เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
เป ็นแบบสอบถามถึงป ัญหาการบรรพชา
อุปสมบทของคณะสงฆ์ภาค	 7	 ผู้วิจัยได้สร้าง
ขึ้นประกอบไปด้วย	 2	 ตอนและแบบสัมภาษณ์
ปัญหาการบวช
			 2.	 แบบสัมภาษณ์	 เป็นข้อมูลของ
ปัญหาผู้บวช	 ปัญหาพระอุปัชฌาย์	 ปัญหา
พิธีกรรมการบวช	 ปัญหาให้การฝึกอบรม	
ป ัญหาติดตามหลังการบวช	 อย ่างละ	 2	
ค�าถาม
	 3.	 การด�าเนนิการเกบ็รวบรวมข้อมูล
วจิัยภาคสนาม	โดยการสัมภาษณ์	2	กลุ่ม	คอื
	 1.	 กลุ ่มที่ ได ้ รับการแต ่งตั้ ง เป ็น
พระอุปัชฌาย์ในเขตพื้นที่	 3	 จังหวัดภาค	 7
โดยท�าการเลือกขนาดกลุ่มตัวอย่างจากของ
แต่ละจังหวัด	คดิเป็นร้อยละ	10	และพระคู่สวด
จ�านวนทั้งสิ้น	 30	 รูป	 ท�าจัดแบ่งเป็นกลุ ่ม	
3	 พื้นที่ 	 	 ให ้ได ้ในส่วนจ�านวนเท่าจ�านวน
พระอุปัชฌาย์
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พระอุปัชฌาย์	ทัง้	3	จังหวัด	สถติ	ิพ.ศ.	2556

พระคู่สวด	ทัง้	3	จังหวัด	

	 2.	 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	พระ
ภิกษุสามเณร	 	 3	 	 จังหวัด	 จ�านวนประชากร
ทั้งหมด	 เท่ากับ	 15,742	 รูป	 หลังจากนั้น	
ใช้การค�านวณหาขนาดของกลุ ่มตัวอย่างที่
เหมาะสมโดยหลักการค�านวณของ	 Yamane’s		
ดังสูตร	ต่อไปนี้
	 	 	 n		=		 		N
	 	 	 	 1+Ne2

โดย		 n	=	จ�านวนของขนาดตัวอย่าง
	 N	=	จ�านวนรวมทัง้หมดของ		
	 	 ประชากรที่ใช้ในการศกึษา
	 e	=	ความผดิพลาดที่ยอมรับได้
	 	 (โดยก�าหนดให้เท่ากับ	0.05)

										ได้ค่าการสุ่มตัวอย่าง	เท่ากับ	390.09	
ดงันัน้	จงึเท่ากบัใช้กลุม่ตัวอย่างในการสอบถาม
จ�านวนทัง้สิ้น	390	รูป

เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิัย
	 1.	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
เป ็นแบบสอบถามถึงป ัญหาการบรรพชา
อุปสมบทของคณะสงฆ์ภาค	 7	 ผู้วิจัยได้สร้าง
ขึ้น	ประกอบไปด้วย	2	ตอนและแบบสัมภาษณ์
ปัญหาการบวช	คอื
	 ตอนที่ 	 1	 เป ็นข ้อค�าถามเกี่ยวกับ
คุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบ	 ซึ่งเป็นแบบ
ค�าถามปลายเปิด	 (Open-ended	 question)	
และตรวจสอบรายการ	 (Check	 List)	 มีจ�านวน	

จังหวัด
เชียงใหม่

จังหวัด
ลำพูน

จังหวัด
แม่ฮ่องสอน

รวม

จำนวน (รูป) จำนวน (รูป) จำนวน (รูป) (รูป)

ประชากร 159 ประชากร 47 ประชากร 25 231

กลุ่ม
ตัวอย่าง

17 กลุ่ม
ตัวอย่าง

8 กลุ่ม
ตัวอย่าง

5 30

จังหวัด
เชียงใหม่

จังหวัด
ลำพูน

จังหวัด
แม่ฮ่องสอน

รวม

จำนวน (รูป) จำนวน (รูป) จำนวน (รูป) (รูป)

กลุ่ม
ตัวอย่าง

17 กลุ่ม
ตัวอย่าง

8 กลุ่ม
ตัวอย่าง

5 30
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7	 ข้อ	 ประกอบด้วย	 วุฒิการศึกษา	 ทางโลก	
ทางธรรม	 อายุ	 พรรษา	 สถานภาพและระดับ
สมณะศักดิ์
	 ตอนที่ 	 2	 เป ็นข ้อค�าถามเกี่ยวกับ
ความคิด เห็นต ่อการบรรพชาอุปสมบท
ของคณะสงฆ์ภาค	 7	 ในปัจจุบัน	 เป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า	 ตามวิธีของลิเคอร์ท	
(Likert’s	 scale)	 โดยแยกเป็นปัญหา	 5	 ด้าน	
ด้านผู้ขอบวช	 ด้านพระอุปัชฌาย์	 ด้านขั้นตอน
พิธีกรรมการบวช	 ด้านพระคู่สวด	 ด้านหลัง
การบวช	 มีค�าตอบอยู่	 5	 ระดับคือ	 มากที่สุด	
มาก	 ปานกลาง	 น้อย	 และน้อยที่สุด	 จ�านวน	
50	ข้อ
	 2.	 แบบสัมภาษณ์	 เป็นข้อมูลของ
ปัญหาผู้บวช	 ปัญหาพระอุปัชฌาย์	 ปัญหา
พิธีกรรมการบวช	 ปัญหาให้การฝึกอบรม	
ปัญหาติดตามผลหลังการบวช	 อย่างละ	 2	
ค�าถาม

ขั้นตอนการด�าเนนิการวจิัย
	 1.	 ศกึษาเอกสาร	ต�าราทางวชิาการ	
หลักการ	แนวคดิเกี่ยวกับปัญหาการบวชใน
สังคมไทย
	 2.	 ศึ ก ษ า วิ ธี ส ร ้ า ง เ ค รื่ อ ง มื อ
แบบสอบถามลักษณะมาตราส่วนประมาณ
ค่า(Rating	Scale)	ตามวธิขีองลเิคอร์ท	 (Likert)	
จากเอกสารและต�าราที่เกี่ยวกับหลักและวิธี
การถูกต้อง
	 3.		 น�าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นแล้ว
น�าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์	 เพื่อ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา	 (Content	
Validity)	ความเหมาะสมและความถูกต้องแล้ว
น�ามาแก้ไขตามที่ได้รับค�าแนะน�า

	 4.	 น�าแบบสอบถามที่ผ่านการแก้ไข
จากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการแล้วไปให้ผู ้
เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องและความ
เที่ยงตรงของเนื้อหา	(Content	Validity)	จ�านวน	
3	 ท่านแล้ว	 จึงมีค่าความเที่ยงตรงของเนื้อหา
ได้	 	 6.35	 =	 0.64	 ถือว่ามีความสมบูรณ์ถูก
ต้องและใช้ได้ตามเกณฑ์
	 5.	 น� าแบบสอบถามที่ ได ้ รับค� า
แนะน�าจากผู้เชี่ยวชาญ	 แล้วมาปรับปรุงแก้ไข
ส�านวนภาษา	 (Wording)	 ที่ไม่ตรงตามเนื้อหา	
น�าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาให้พิจารณาอีกครั้ง	
เพื่อตรวจสอบและแก้ไขเป็นครั้งสุดท้าย	 เพื่อ
ความสมบูรณ์ถูกต้องจรงิ
	 6.	 น�าแบบสอบถามที่ผ่านการหา
คุณภาพแล้ว	 ไปพิมพ์เป็นแบบสอบถามฉบับ
จรงิให้สมบูรณ์	 เพื่อใช้เป็นเครื่องมอืในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลต่อไป

 การวเิคราะห์ข้อมูล
	 ผู้วจิยัได้ด�าเนนิการเกบ็รวบรวมข้อมลู
โดยใช้เครื่องมือที่เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ
สภาพปัญหาและกลยุทธ์การบรรพชาอปุสมบท
ของคณะสงฆ์ภาค	 7	 ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น	 และ
น�าข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามและ
สัมภาษณ์	 มาวิเคราะห์โดยใช้การวิเคราะห์
ทางสถิติ	 ค่าความถี่	 ค่าร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย	 และ
วิเคราะห์เนื้อหาในแต่ละประเด็น	 เพื่อประมวล
ค�าตอบโดยรวม	 จากนั้นจึงเขียนรายงาน
การวจิัยในรูปแบบการบรรยายเป็นหลัก
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สรุปผลการวจิัย
	 1.			 ข ้อ มูล ท่ัวไปของกลุ ่ม ผู ้ตอบ
แบบสอบถาม
	 2.	 ความคิดเห็นต่อปัญหาเกี่ยวกับ
การบรรพชาอุปสมบทของคณะสงฆ์ภาค	 7	
ดังนี้
	 	 สภาพปัญหาการบรรพชาอปุสมบท
										 	 1.1.	 ปัญหาเกี่ยวกับผู้ขอบวช	
																 1.2.	 ปัญหาเกีย่วกบัพระอปัุชฌาย์	
																 1.3		ป ัญหาเกี่ยวกับพิธีกรรม
	 	 	 การบวช
																 1.4.		ปัญหาเกี่ยวกับพระผู้ให้การ
	 	 	 ฝึกอบรม	
																 1.5.		ปัญหาเกีย่วกบัหลงัการบวช

ข้อมูลเชงิปรมิาณจากแบบสอบถามพระสงฆ์
ทั่วไป มดีังนี้
	 ประเด็นปัญหาผู้ขอบวช	 ด้านเป็น
ผู้มคีุณสมบัตเิป็นบุรุษที่สมบูรณ์นัน้	ข้อมูลจาก
แบบสอบถาม	พบว่า	ผู้บวชเป็นบุรุษที่สมบูรณ์
อยู่ในระดับมาก	ค่าเฉลี่ย	3.71	ปัญหาผู้ขอบวช
เป็นบุคคลที่ต้องห้ามบวช	 พบว่า	 อยู่ในระดับ
น้อยค่าเฉลี่ย	 1.97	 ปัญหาผู้ขอบวช	 เป็นผู้
มอีายุไม่ครบ	20	ปีบรบิูรณ์	พบว่า	อยู่ในระดับ
น้อย	 ค่าเฉลี่ย	 2.27	 ปัญหาผู้ขอบวชไม่ได้รับ
อนุญาตจากบิดามารดาก่อนบวช	 พบว่า	 อยู่
ในระดับน้อย	 ค่าเฉลี่ย	 1.84	 ปัญหาผู้ขอบวช
ไม่ท่องค�าขอบวชจ�าขึ้นใจอย่างถูกต้อง	 พบว่า	
อยู่ในระดับปานกลาง	 ค่าเฉลี่ย	 2.92	 ปัญหา
ผู้ขอบวชเป็นผู ้บวชขาดศรัทธาในพระพุทธ
ศาสนา	พบว่า	อยู่ในระดับน้อย	ค่าเฉลี่ย	2.40	
ปัญหาผู้ขอบวชเป็นผู้ไม่มีเป้าหมายการบวช	
พบว่า	อยู่ในระดับปานกลาง	ค่าเฉลี่ย	2.62	
	 ปัญหาของพระอุปัชฌาย์ในข้อว่า	
พระอุปัชฌาย์ขาดคุณสมบัติตรงตามพระวินัย	
พบว่า	 อยู่ในระดับน้อย	ค่าเฉลี่ย	 2.28	ปัญหา

ของพระอุปัชฌาย์ในข้อว่า	 พระอุปัชฌาย์ไม่มี
การตรวจสอบถามผู้บวชก่อนอนุญาต	 พบว่า	
อยู่ในระดับน้อย	ค่าเฉลี่ย	2.33	ปัญหาของพระ
อุปัชฌาย์ในข้อว่า	 พระอุปัชฌาย์ไม่มีการสอน
ขั้นตอนพิธีกรรมแก่ผู้บวช	 พบว่า	 อยู่ในระดับ
น้อย	 ค่าเฉลี่ย	 2.24	 ปัญหาของพระอุปัชฌาย์	
ข้อว่า	 พระอุปัชฌาย์ขาดความเต็มใจรับภาระ
ของผู้บวชอยู่ในระดับน้อย	ค่าเฉลี่ย	2.16
	 ปัญหาพิธีกรรมการบวช	 การเรียก
ขวัญนาคตามประเพณีท้องถิ่น	 พบว่า	 อยู่ใน
ระดับปานกลาง	ค่าเฉลี่ย	2.84	ปัญหาพิธีกรรม
การบวช	 ข้อว่าความบกพร่องการท่องค�าบวช
ของผู้บวช		พบว่า	อยู่ในระดบัปานกลาง	ค่าเฉลีย่	
2.99	ปัญหาพธิกีรรมการบวชในข้อว่าพระคู่สวด
มีความสามารถสวดญัตติจตุตถกรรมวาจา
ถูกต้อง	 พบว่า	 อยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ย	 3.47	
ปัญหาพิธีกรรมการบวชในข้อว่าพิธีการบวช
ได้ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยพบว่า	 อยู่ในระดับ
มาก	ค่าเฉลี่ย	3.58	ปัญหาพธิกีรรมการบวชใน
ข้อว่าพระอุปัชฌาย์ขาดการบอกอนุศาสน์แก่
ผู้บวชพบว่า	อยู่ในระดับน้อย	ค่าเฉลี่ย	2.17	
	 ปัญหาพระคู่สวดให้การอบรม	ในข้อว่า
การขาดมอบหมายงานให ้พระคู ่สวดของ
พระอุปัชฌาย์	พบว่า	อยู่ในระดับน้อย	ค่าเฉลี่ย	
2.48	 ปัญหาพระคู่สวดให้การอบรม	 ในข้อว่า	
พระคู่สวดท�าหน้าทีอ่บรมผู้บวชไม่สมบูรณ์	พบว่า
อยู่ในระดับน้อย	 ค่าเฉลี่ย	 2.35	 ปัญหาพระ
คู่สวดให้การอบรมในข้อว่าพระคู่สวดก�าหนด
หลกัสตูรอบรมไม่ชัดเจน	พบว่า	อยู่ในระดบัน้อย	
ค่าเฉลีย่	2.55	ปัญหาพระคู่สวดให้การอบรม	ใน
ข้อว่า	พระอปัุชฌาย์ไม่ให้ความอปุถมัภช์ว่งการ
อบรม	พบว่าอยู่ในระดับน้อย	ค่าเฉลี่ย	2.19
	 ปัญหาหลังการบวช	 ในข้อว่า	 การไม่
ปฏิบัติตามกรอบก�าหนดการฝึกอบรม	 พบว่า
อยู่ในระดับปานกลาง	 ค่าเฉลี่ย	 2.65	 ปัญหา
หลังการบวช	 ข้อว่าหลักสูตรการอบรมมีทั้ง
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ภาคปริยัติและปฏิบัติ	 พบว่า	 อยู่ในระดับปาน
กลาง	 ค่าเฉลี่ย	 3.22	 ปัญหาหลังการบวช	
ข้อว่าแหล่งเรียนรู้	 เสริมความรู้เนื้อหาการ
อบรมไม่เพียงพอ	 พบว่าอยู่ในระดับน้อย	 ค่า
เฉลี่ย	 2.50	 ปัญหาหลังการบวช	 ข้อว่าการไม่
ทดสอบวัดผลความรู้แก่ผู้เข้าอบรมขณะฝึก
อบรม	 พบว่า	 อยู่ในระดับปานกลาง	 ค่าเฉลี่ย	
2.74	ปัญหาหลังการบวช	ข้อว่า	การไม่ตดิตาม
ประเมินผู ้ผ่านการอบรมได้น�าความรู้ไปใช้	
พบว่า	อยู่ในระดับปานกลาง	ค่าเฉลี่ย	3.00

ข้อมูลสัมภาษณ์พระอุปัชฌาย์ พระคู่สวด
และฆราวาสที่เกี่ยวข้อง
						 1.		 ผู้บวชมีเวลามาบวชน้อย	 เพราะ
ลางานหรือกิจการที่ท�าอยู่ไม่ได้	 และไม่มีเวลา
มาฝึกท่องค�าบวช	 เป็นการบวชเพื่อแก้บนไม่มี
ศรัทธามาบวชอย่างจรงิจัง
								 2.		 พระอุป ัชฌาย ์ไม ่มี เวลาดูแล
เอาใจใส่มากเท่าที่ควร	 เพราะปัญหาภาระ
หน้าที่ปฏิบัติ	 และก็ไม่ได้อยู่จ�าพรรษาในวัด
เดียวกันกับผู้บวช	 ไม่ได้มอบหมายงานให้ผู ้
ดูแลอย่างชัดเจน
	 3.		 พระอุปัชฌาย์ไม่ได้บังคับให้ท่อง
ค�าบวชชัดเจนเพราะสาเหตุภาระหน้าที่ปฏิบัติ
มีมาก,	 พระอุปัชฌาย์ไม่ได้มอบหมายหรือ
วางแผนอบรมอย่างชัดเจน
				 4.		 พระคู่สวดไม่ได้วางแผนอบรม
ชัดเจนและไม่ได้ก�ากับดูแลสอนผู้บวชอย่าง
จรงิจัง
						 5.		 การไม่มีหลักสูตรที่อบรมแก่ผู ้
บวชระยะสั้นอย่างชัดเจนและไม่ได้ประเมินผู้
บวชหลังการบวชเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน

	 สรุปประเด็นปัญหาของกระบวนการ
คัดเลือกและวิธีการฝึกอบรมพระอุปัชฌาย์	
สิ่งที่เป็นปัญหาก็คอื	
						 1.		 เกิดจากต่างคนต่างสวด	 ไม่มี
จังหวะ	 ไม่มีจบวรรค	 จบตอน	 ท่องไปตาม
ความเข้าใจของตน	
							 2.		 การอ่านภาษาบาลีและการออก
เสียงไม่ถูกต้อง	 การสวดฉายาเปลี่ยนวิภัตติไม่
ถูกต้อง	 บางท่านไม่เคยเรียนไวยากรณ์ภาษา
บาลี	 ไม่มีพื้นฐานทางด้านภาษาบาลี	 จึงไม่รู้
หลัก	ของการเปลี่ยนวภิัตต	ิ
							 3.		 ระดับพื้นฐานการศึกษาที่แตก
ต่างกัน	 บางรูปจบเพียงนักธรรม	 แต่บางรูป
เป็นพระมหาเปรียญ	 ส่วนการศึกษาทางโลก	
บางรูปมีวุฒิการศึกษาต�่ากว่าปริญญาตรี	 แต่
บางรูปมวีุฒกิารศกึษาที่สูงกว่าปรญิญาตรีก็มี	
								 4.		 เกิดจากขาดการเอาใจใส่อย่าง
จริงจัง	 ไม่มีการเตรียมตัวในการอ่านภาษา
บาลี	 การท่องหน้าที่ของผู้บวช	 การท่องหน้าที่
ของพระอุปัชฌาย์ในเวลาท�าสังฆกรรมและกฎ
ของมหาเถรสมาคม
					 5.	 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมส่วนใหญ่
ได้แก่เรื่องมีอายุมาก	 ซึ่งมักจะมีปัญหาเรื่อง
ความจ�าในเวลาสอบข้อเขียนที่จะต้องเขียน
หนังสอืและการท่องจ�า	
											 6.	 ป ัญหาเรื่องการนับอายุหรือ	
การค�านวณอายุของคนที่เข้ามาขอบวช	 ถ้าไม่
มีความรู้เรื่องของการนับอายุ	 อาจจะเกิดข้อ
บกพร่องผิดพลาดบวชกุลบุตร	 ที่มีอายุไม่ครบ
20	ปี	
	 7.	 ปัญหาข้อบกพร่องของผู้บังคับ
บัญชาที่ท�าการคัดเลือกบางรูปย่อหย่อนไม่เข้ม
งวด	 ท�าให้ผู้ที่ยังไม่พร้อมหรือขาดการเตรียม
ตัวมา	 สามารถผ่านการคัดเลือกและเข้าไปสู่
กระบวนการฝึกอบรมพระอุปัชฌาย์	
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						 8.	 ปัญหาคณะกรรมการสอบพระ
อุปัชฌาย์บางรูปไม่เข้มงวด	 ท�าให้ผู้ที่เข้ารับ
การฝึกอบรมที่ยังไม่พร้อม	 สามารถผ่านการ
คัดเลือกและฝึกอบรมจากจังหวัดหรือภาค
เข้าไปสู่ส่วนกลางวัดสามพระยา

แนวทางแก้ไข
	 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล	 ผู้วิจัย
ต้องการศึกษาระดับบทบาทการปฏิบัติงาน
แก้ไขปัญหาการบรรพชาอุปสมบทในปัจจุบัน
ของคณะสงฆ์ภาค	 7	 มีทั้งหมด	 5	 ด้าน	 ได้แก่	
ด ้านผู ้ขอบวช	 ด ้านพระอุป ัชฌาย์	 	 ด ้าน
พิธีกรรม	 ด้านพระคู่สวดอบรมความรู้และ
ด้านการประเมินหลังบวช	 ผลการวิจัยเพิ่มเติม
ข้อมูลเชงิปรมิาณพบว่า
	 ด ้านป ัญหาผู ้ขอบวช	 เป ็นผู ้ขาด
สติสัมปชัญญะ	 แนวทางแก้ไข	 มีส่วนน้อย	 ที่มี
อาจมาจากปัญหาชราภาพ	 และเคยมีปัญหา
ด้านสมองมาก่อน	 แต่ไม่ร้ายแรง	 เมื่อเข้ามา
บวชก็ได้ปฏิบัติธรรม	 ศึกษาไตรสิกขา	 สร้าง
สมาธิปัญญาเพิ่มเติม	 ก็มีสติปัญญาสมบูรณ์	
พอปฏิบัติตนอยู่ในสมณะสารูปได้	 เป็นที่น่า
เคารพเลื่อมใส
	 ด้านปัญหาผู้ขอบวช	 เป็นผู้มีบริขาร
บวชไม่ครบถ้วนตามวนิัย	แนวทางแก้ไข	มสี่วน
น้อย	 เพราะหาได้โดยง่ายในปัจจุบัน	 และมี
ญาติโยมถวายเป็นกิจจะลักษณะ	 ไม่มีปัญหา
มาก
	 ด้านปัญหาพระอุป ัชฌาย์มีความ
รู้ระเบียบวินัยการบวชไม่เพียงพอ	 แนวทาง
แก้ไข	 มีส่วนน้อย	 เพราะได้ผ่านการอบรมมา
ดี	 แต่ควรหาความรู้เพิ่มเติมและพัฒนาความรู้
ในปัจจุบัน	 เช่น	 กฎมายทางโลกและทางธรรม
เพิ่มเติม	 สามารถอธิบายได้และเข้าใจเมื่อเกิด
เหตุการณ์ขึ้น	เพื่อแก้ไขให้ถูกทางดงีามต่อไป

	 ด้านปัญหาพระอุปัชฌาย์	ไม่สามารถ
จดจ�าค�าบวช-พิธีบวชแม่นย�า	 แนวทางแก้ไข	
ท่านได้ทราบและฝึกฝนมาแล้ว	 มีความจ�าดี
แม่นย�า	 เคยได้เป็นพระคู่สวดมาก่อนและมี
ความรู้ทางธรรมชั้นนักธรรมเอก	 เป็นมหา
เปรียญธรรม	 แต่ก็หาความรู้	 ฝึกฝนความรู้
ใหม่เพิ่มเตมิ	เพื่อให้ทันสมัยปัจจุบัน
	 ด้านปัญหาขั้นตอนพิธีกรรมการบวช	
พระอุปัชฌาย์มีความสามารถตั้งฉายาของ
ผู้บวชถูกต้อง	 แนวทางแก้ไข	 ปัจจุบันผู้บวชได้
กรอกประวัติบอกวันปีเกิดให้พระอุปัชฌาย์
ทราบ	 ก็สามารถตั้งฉายาตามวันเกิดได้อย่าง
แม่นย�า	 ตามหนังสือคู่มือพระอุปัชฌาย์กล่าว
ไว้อย่างถูกต้อง
	 ด้านปัญหาขั้นตอนพิธีกรรมการบวช	
จ�านวนพระสงฆ์เข้าพิธีบวชถูกต้องตามพระ
ธรรมวินัย	 แนวทางแก้ไข	 จ�านวนพระสงฆ์ถูก
ต้องตามพระวนิัย	มจี�านวน	5	 รูปขึ้นไป	บางที่
นิมนต์	 7-9	 รูป	 ก็แล้วแต่ศรัทธาเจ้าภาพงาน
บวช	แต่ไม่ต�่ากว่า	5	รูป	มพีระอุปัชฌาย์	1	รูป,	
พระคู่สวด	 2	 รูป,	 พระอันดับมากกว่า	 2	 รูป
ขึ้นไป
	 ด้านปัญหาพระคู่สวดอบรมความ
รู ้ 	 พระคู ่สวดมีความยินดีเต็มใจฝึกอบรม	
แนวทางแก้ไข	 มีความยินดีรับภาระท�าพิธีบวช	
แต่การอบรมต้องอาศัยการมอบหมายงานและ
วางแผนร่วมกัน	 ดูสถานการณ์จากผู้บวชและ
โครงการอบรม	แต่มคีวามยนิดีสนองงานสงฆ์
	 ด้านปัญหาพระคู่สวดอบรมความรู้	
การขาดเตรียมอุปกรณ์สื่อการอบรม	 แนวทาง
แก้ไข	 กรณีนี้อาจมีความบกพร่องไปบ้าง	 ทั้ง
การอบรมไม่เป็นรูปธรรมชัดเจน	 ถ้าจัดวิชา
และเนื้อหาชัดเจนก็ต้องสรรหาสื่ออุปกรณ์
อบรมมาเสริมให้ผู้เข้าอบรมได้ความรู้เพิ่มเติม	
บางสถานที่มีโครงการมีอุปกรณ์ครบในการ
อบรม
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												ด้านปัญหาหลังการบวช	หลักสูตร
ฝึกอบรมไม่มีความเหมาะสมแก่พระนวกะ	
แนวทางแก้ไข	 เรื่องหลักสูตรพระนวกะบวช	
3	 เดือนมีความเหมาะสมดี	 เพราะต้องอบรม
เต็มเนื้อหาและได้รับธรรมะ	 ความเข้าใจเพิ่ม	
เพราะมีเวลามาก	 ส่วนหลักสูตรบวชระยะสั้น	
7-9	 วัน	 ยังไม่มีแน่นอน	 แต่ก็ให้เจ้าส�านักได้
คัดสรรเนื้อหาที่เหมาะสมกับผู้รับการอบรม	
บางทีเพียงแนะน�าอ่านหนังสือ	 เน้นเรื่องปฏิบัติ
กัมมัฏฐานมากกว่า
	 ด ้านป ัญหาหลังการบวช	 สถาน
ที่พักไม่เพียงพอแก่ผู้ฝึกอบรม	แนวทางแก้ไข	
ต้องสร้างสถานที่อยู่ให้เพียงพอแก่ผู้บวชและ
สถานที่ให้การฝึกอบรม

อภปิรายผล
	 ข้อคิดเห็นด้านปัญหา	 อุปสรรค	 และ
แนวทางในการพัฒนาแก้ไขเพื่อการปฏิบัติงาน
ด้านปัญหาการบรรพชาอุปสมบทของคณะ
สงฆ์ภาค	7
	 จากผลการศกึษาปัญหาและอปุสรรค
และแนวทางในการพัฒนาเพื่อการปฏิบัติงาน
ด้านปัญหาการบรรพชาอุปสมบทในปัจจุบัน
ของคณะสงฆ์ภาค	 7	 พบว่า	 พระอุปัชฌาย์	
พระคู่สวด	 และฆราวาสที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ให้
ข้อคดิเห็น	ซึ่งสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ดังนี้
 ปัญหาและอุปสรรค
	 1.	 ผู้บวชมีเวลาน้อย	 และไม่มีเวลา
มาฝึกท่องค�าบวช	 บวชเพื่อแก้บนไม่มีศรัทธา
บวช
	 2.		 พระอุป ัชฌาย ์ไม ่มี เวลาดูแล
เอาใจใส่มากและไม่ได้อยู่วัดเดียวกันกับผู้บวช	
ไม่ได้มอบหมายงาน
	 3.		 พระอุปัชฌาย์ไม่ได้บังคับให้ท่อง
ชัดเจน	 พระอุปัชฌาย์ไม่ได้มอบหมายหรือ
วางแผนอบรมชัดเจน

						 4.		 พระคู่สวดไม่ได้วางแผนอบรม
ชัดเจนและไม่ได้บังคับดูแลสอนผู้บวชจริงจัง
										 5.	 การไม่ได้มีหลักสูตรที่อบรมแก่
ผู้บวชระยะสั้นและไม่ได้ประเมินผู้บวชหลังการ
บวชชัดเจน
								แนวทางในการพัฒนา
	 1.		 ต้องมีการเทศน์อบรมแก่ผู้บวช	
เพื่อให้เกิดศรัทธาและให้มีความเลื่อมใสการ
บวชเพื่อศกึษาธรรม
											 2.		 ต้องมีการบังคับให้ผู้บวชมาท่อง
ก่อนบวช	3	วัน	 เพื่อท่องค�าบวชและฝึกวิธีการ
บวช
										 3.		 ให้มกีารอบรมพระอปัุชฌาย์	ปีละ
2	ครัง้โดยเน้นกฎระเบยีบการบรรพชาอปุสมบท
ให้ทราบปัญหาที่เกิดขึ้น	 เพื่อให้ปฏิบัติเป็นแนว
เดยีวกัน	มบีทลงโทษแก่ผู้ท�าผดิอย่างชัดเจน
										 4.		 ต้องมีการสร้างหลักสูตรการ
อบรมผู้บวชระยะสั้นและระยะยาว	 เพื่อให้
ผู้บวชได้ศกึษาความรู้ถูกต้อง
									 5.		 การส่งเสริมให้พระคู่สวดได้มี
ความรู้เพิ่มเติมและมีส่วนอบรมแก่ผู้บวชให้มี
การประชุม
										 6.		 การสร ้างเครื่องมือประเมิน
วัดผลก่อนบวชและหลังบวช	 หลังการอบรม
และติดตามผลการน�าธรรมะไปใช ้ในชีวิต
ประจ�าวันของผู้บวช
	 ยุทธศาสตร์การบรรพชาอุปสมบท
ของคณะสงฆ์ภาค ๗
	 ยุทธศาสตร ์ 	 หมายถึง	 ทิศทางที่
ชัดเจนขององค์กรก�าหนดขึ้นเพื่อชี้น�าการ
ปฏิ บัติ ในอนาคต	 การบรรพชาอุปสมบท
ของคณะสงฆ ์ภาค	 7	 มี ยุทธศาสตร ์ที่จะ
พัฒนานโยบายให้กุลบุตรผู้เข้ามาบวชได้มอง
เห็นแนวคิดการพัฒนาศักยภาพองค์กรคณะ
สงฆ์ให้เจริญรุ่งเรื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
จึงได ้ก�าหนดแผนยุทธศาสตร์	 ดังต ่อไปนี้
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	 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาหลักสูตรการบรรพชาอุปสมบทของ
คณะสงฆ์ภาค 7
	 จากผลการสังเคราะห์ยุทธศาสตร์
การพัฒนาหลักสูตรการบรรพชาอุปสมบท	 มี
กลยุทธ์ดังนี้
	 กลยุทธ์ที่	 1.1	 กิจกรรมจัดประชุม
พระสังฆาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	
กรมการศาสนา	 ส�านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ	 สถาบันการศึกษาสงฆ์	 หรือนัก
วิชาการด้านศาสนา	เพื่อยกร่างหลักสูตรการ
บรรพชาอุปสมบท	 ทั้งระยะสั้นและระยะยาว	
ของคณะสงฆ์ภาค	7	
	 กลยุทธ ์ที่ 	 1 .2	 กิจกรรมเผยแพร ่
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่พัฒนาแล้วให้แก่
สาธารณชนได้รับทราบโดยใช้ช่องทางสื่อที่
หลากหลาย	 และการจัดกิจกรรมส่งเสริมเพื่อ
เชิญชวนพุทธศาสนิกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการบรรพชาอุปสมบทของคณะสงฆ์
ภาค	7	โดยมหีลักสูตรที่จะต้องพัฒนาดังนี้
	 (1)	 หลักสูตรการบรรพชาอุปสมบท
ระยะสั้น	 ตัวอย่างเช่น	 หลักสูตรส�าหรับผู้บวช
ระยะสัน้	7	วัน	15	วัน	30	วัน	หรอื	90	วัน
	 (2)	 หลักสูตรการบรรพชาอุปสมบท
เฉพาะกจิ	ตัวอย่างเช่น	หลักสูตรส�าหรับผู้บวช
ในช่วงเข้าพรรษา	 ผู้บวชในโอกาสพิธีต่างๆ	 ผู้
บวชในโอกาสพิเศษของวันส�าคัญทางศาสนา	
วันส�าคัญของชาติ	 หรือวันเฉลิมฉลองโอกาส
พเิศษในช่วงเวลาต่างๆ	เป็นต้น
	 (3)	 หลักสูตรการบรรพชาอุปสมบท
หมู่หรือกลุ่ม	 ตัวอย่างเช่น	 หลักสูตรส�าหรับ
กลุ ่มข ้าราชการ	 ทหาร	 ต�ารวจ	 บุคลากร
ทางการศึกษา	 หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน	
หลักสูตรส�าหรับกลุ ่มเด็กเยาวชนในโอกาส
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร ้อน	 หลักสูตร
ส�าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท�าผิด	 ซึ่งอยู่ใน

ระหว่างการแก้ไขฟื้นฟู	 	 หรือส�าหรับกลุ่มผู้สูง
อายุ	 กลุ ่มชาวต่างชาติที่ศรัทธาในพระพุทธ
ศาสนา	เป็นต้น	
	 (4)	 หลักสูตรการบรรพชาอุปสมบท
ระยะยาวหรือไม ่มีก�าหนด	 ตัวอย ่างเช ่น	
หลักสูตรส�าหรับผู้บวชเรียน	 ผู้บวชด้วยศรัทธา	
ผู้บวชเพื่อปฏบิัตธิรรม	เป็นต้น
	 ยุทธศาสตร์ที ่2 ยุทธศาสตร์พฒันา
วดัต้นแบบหรอืสถานทจีดัพธิกีรรมบรรพชา
อุปสมบทของคณะสงฆ์ภาค 7 
	 ยุทธศาสตร์พัฒนาวัดต้นแบบหรือ
สถานที่จัดพิธีกรรมบรรพชาอุปสมบทของ
คณะสงฆ์ภาค	 7	 โดยมีกลยุทธ์ในการพัฒนา
ดังนี้
	 กลยุทธ์ที่ 	 2.1	 กิจกรรมพัฒนาวัด
ต้นแบบ	โดยมแีนวทางในการพัฒนาดังนี้
	 (1)	 ระบบและรูปแบบการบริหาร
ตามหลักพระธรรมวินัย	 วัดมีระบบการบริหาร
งานการจัดการอย่างเป็นระบบ	 สอดคล้อง
กับพระธรรมวินัย	 หลักและทฤษฎีการบริหาร
งาน	 หลักการบูรณาการ	 ตลอดจนโครงสร้าง
การบริหารการจัดองค์กร	 และมีระเบียบข้อ
บังคับเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นกรอบในการ
ปฏบิัตงิาน	มกีารก�ากับ	ดูแล	ติดตามงาน	และ
ประเมินผลงาน	 เน้นการกระจายอ�านาจ	 ใน
การก�าหนดความต้องการ	 นโยบาย	 และวิธี
การด�าเนนิการ	และการบรหิารเชิงกลยุทธ์
	 (2)	 ผู ้น�า	 เจ้าอาวาสวัดเป็นผู้น�าที่
มีความโดดเด่นและเป็นแบบอย่างที่ดีในด้าน
คุณลักษณะส่วนบุคคลผลงาน	 และภาวะ
ผู้น�า	 อันน�ามาซึ่งความศรัทธาของประชาชน	
ด ้านคุณลักษณะส่วนบุคคลมีความรับผิด
ชอบสูง	 มีคุณวุฒิ	 ความรู้ความสามารถ	 และ
ประสบการณ์	ทัง้ทางธรรมและทางโลก	
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	 ด้านผลงาน	 มีผลงานแสดงถึงความ
เชี่ยวชาญในรูปแบบต่าง	 ๆ	 เช ่น	 การเป็น
กรรมการ	วิทยากร	ผู้ทรงคุณวุฒิ	การได้รับ
การยกย่องและประกาศเกยีรตคุิณ	 เกยีรตบัิตร
และโล่รางวัลที่ท่านได้รับจากองค์กรต่างๆ	
	 (3)	 บุคลากร	 บุคลากรของวัดมีทั้ง
กลุ่มภิกษุ	 สามเณร	 ไวยาวัจกร	 และฆราวาส
ที่ท�างานและเผยแผ่ศาสนาของวัดทั้งที่ท�างาน
ประจ�าและอาสาสมัคร	 เป็นผู้ประพฤติธรรม	
ใฝ่เรียนรู้	 สามัคคีมีน�้าใจ	 มีความรับผิดชอบ
และความขยันหม่ันเพียร	 เสียสละ	 เป็นแบบ
อย่างที่ดแีก่ประชาชนและชุมชน
	 (4)	 สถานที่ และสภาพแวดล ้อม	
สภาพแวดล้อมของวัด	 จ�าแนกได้เป็นสอง
ลักษณะ	คือ	สภาพที่เป็นธรรมชาติ	ภูมิทัศน์
อันสวยงาม	 ความสงบ	 ร่มรื่น	 ร่มเย็น	 เป็น
ระเบียบเรียบร้อย	เหมาะกับการศึกษาเรียนรู้
ธรรมอบรมขัดเกลาจติใจ	และสภาพทางวัตถุ	
	 (5)	 ชุมชน	 ความสัมพันธ์อันดี	 กับ
ชุมชนเป ็นพื้นฐานส�าคัญของความส�าเร็จ
ของวัดทุกคนที่เป็นกรณีศึกษาในการจัดการ	
และน�าไปสู่การสร้างความร่วมมือร่วมใจและ
เครือข่ายหรือวัดสาขา	 และเป็นยุทธศาสตร์
ส�าคัญของการบรหิารจัดการแบบมสี่วนร่วม	
	 กลยุทธ์ที่	2.2	กิจกรรมอนุรักษ์และ
สืบทอดประเพณีบรรพชาอุปสมบท	 โดยมี
แนวทางในการพัฒนา	ดังนี้
										(1)	 การจัดกิจกรรมการบรรพชา
อุปสมบทที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพระ
ธรรมวนิัย	ยดึหลักสันโดษและพอเพยีง	 โดยไม่
จัดกิจกรรมที่สิ้นเปลือง	 หรือการจัดงานเลี้ยง
ฉลองที่มคี่าใช้จ่ายสูง
										(2)	 การจัดกิจกรรมการบรรพชา
อุปสมบทที่คงรักษาประเพณีวัฒนธรรมที่ดี
งามของท้องถิ่นไว้	 เช่น	 ประเพณีปอยส่างลอง	
ประเพณเีป๊กตุ๊	(การอุปสมบทพระภกิษุ)	

	 กลยุทธ์ที	่2.3	กจิกรรมประชาสมัพันธ์
ข่าวสารและข้อมูลวัดหรือสถานที่จัดบรรพชา
อุปสมบทแก่สาธารณชนผ่านช่องทางสื่อต่างๆ	
เพื่อเชิญชวนให้เข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบ
ต่างๆ	 เช่น	 การเข้าพิธีบรรพชาอุปสมบท	 การ
ร่วมเป็นศรัทธาอุปถัมภ์	 หรือแวะเวียนมาเที่ยว
ชมประเพณีวัฒนธรรม	 โดยจัดท�าเป็นปฏิทิน
ประจ�าปีส�าหรับคณะสงฆ์ภาค	 7	 เผยแพร่แก่
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน	เช่น	การท่องเทีย่ว
หรอืประชาชนทั่วไป
	 ยุทธศาสตร์ที่ 	 3	 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรพระอุปัชฌาย์ที่
เกี่ยวข้องกับการบรรพชาอุปสมบท	 ของคณะ
สงฆ์ภาค	7
	 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและฝึกอบรม
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบรรพชาอุปสมบท
ของคณะสงฆ์ภาค	 7	 โดยมีกลยุทธ์ในการ
พัฒนาดังนี้
	 กลยุทธ์ที่	 3.1	 กิจกรรมฝึกอบรมผู้
ให้บวช	ได้แก่	พระอุปัชฌาย์	พระคู่สวด	โดยมี
แนวทางในการส่งเสรมิดังนี้
	 (1)	 การให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูก
ต้องเกี่ยวกับหลักสูตรการบรรพชาอุปสมบท
แก่พระอุปัชฌาย์	พระคู่สวดให้เป็นเอกภาพ
												(2)	 การฝึกปฏิบัติพิธีการบรรพชา
อุปสมบทที่ถูกต ้อง	 รวมไปถึงการชี้แจง
ระเบียบและกฎข้อบังคับต่างๆ	 ให้มีความ
ชัดเจนและเป็นไปในทศิทางเดยีวกัน
	 กลยุทธ ์ที่ 	 3 .2 	 กิจกรรมพัฒนา
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง	เช่น	พระพี่เลี้ยง	บุคคล
ที่ให้การอุปัฏฐากต่างๆ	 โดยมีแนวทางในการ
ส่งเสรมิดังนี้
	 (1)	 การให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูก
ต้องเกี่ยวกับการให้ค�าปรึกษาและการดูแล
ที่ถูกต้องแก่พระพี่เลี้ยงหรือบุคคลที่ให้การ
อุปัฏฐากต่างๆ
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					 (2)		 การฝึกปฏบัิตใินการให้ค�าปรกึษา
และการติดตามตรวจสอบผู้บวชอย่างใกล้ชิด	
และมีการประเมินผลผู้บวชเพื่อรายงานผลให้
พระอุปัชฌาย์ทราบเป็นระยะ
		 ยุทธศาสตร์ที่ 	 4	 ยุทธศาสตร์การ
ประเมินผลส่งเสริมศาสนทายาทของคณะสงฆ์
ภาค	7
	 ยุทธศาสตร์การประเมินผลการส่ง
เสริมศาสนทายาทของคณะสงฆ์ภาค	 7	 โดยมี
กลยุทธ์ในการพัฒนาดังนี้
	 กลยุทธ์ที่	 4.1	 กิจกรรมจัดทุนการ
ศึกษาแก่ศาสนทายาท	 โดยมีแนวทางในการ
ส่งเสรมิดังนี้
	 (1)	 การให ้ ทุนการศึกษาแก ่ ผู ้ ที่
ประสงค์บวชเรียนเพื่อสืบต่อพระพุทธศาสนา	
ให้ถึงขั้นสูงสุดทั้งทางโลกและทางธรรม	 และมี
ผลการน�าความรู้มาใช้เป็นประโยชน์
											(2)	 การให้การอุปถัมภ์แก่ผู้ประสงค์
บวชเพื่อปฏิบัติธรรม	 โดยการจัดสถานที่ฝึก
ปฏิบัติ	 และครูบาอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและ
เชี่ยวชาญในด้านการปฏบิัตธิรรม
	 กลยุทธ ์ที่ 	 4.2	 กิจกรรมส่งเสริม
บทบาทหน้าที่ทางคณะสงฆ์ให้แก่ศาสนทายาท	
มแีนวทางในการส่งเสรมิดังนี้
	 (1)		 การให้ต�าแหน่งหน้าที่ทางคณะ
สงฆ์ให้ศาสนทายาทได้ท�างาน	 และได้รับผิด
ชอบในหน้าที่การงานของคณะสงฆ์ตามที่
มอบหมาย	 มีการวัดผลงานที่แสดงออกมาให้
ทราบผล
							 (2)		การยกย่องเชิดชูในโอกาสต่างๆ	
รวมไปถึงการสร้างขวัญก�าลังใจแก่ผู้บวช	 การ
ช่วยเหลือเจือจุนครอบครัวของผู้บวช	 เช่น	
สิทธิในการดูแลรักษาพยาบาล	 การตั้งกองทุน
ช่วยเหลือภัยพิบัติต่างๆ	 เพื่อสร้างความรู้สึก
มั่นคงให้กับผู้บวช

	 จะเห็นได้ว่า	 ยุทธศาสตร์ที่กล่าวมานี้	
เป็นเพียงส่วนหนึ่งของผลการสังเคราะห์ข้อมูล
จากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย	
เพื่อน�าไปสู่แผนพัฒนาต่อไป	

หลักสูตรอบรมผู้บวชระยะสั้น
	 ผู ้วิจัยได้สร้างหลักสูตรแบบผู้บวช
ระยะสั้น	 โดยการน�าเอาแบบสอบถามไปให้
กลุ่มพระอุปัชฌาย์ทัง้	30	รูปได้แสดงความคิด
เห็น	 ที่จะเป็นหลักสูตรอบรมแก่ผู้บวชระยะสั้น
ได้	 ผลแสดงความเห็นของกลุ่มพระอุปัชฌาย์	
	 หลักสูตรแก ่ผู ้ บวชระยะ ส้ันมี
ภาคทฤษฎแีละ ภาคปฏบิัต ิคือ ผู้อุปสมบท 
ระยะเวลา 15 - 30 วัน 
												ภาคทฤษฎ	ี	4	ชั่วโมง	ภาคเช้า-บ่าย	วิชา
ละ	1	ชั่วโมง	คอื	วชิาวนิัยบัญญัติ,	ธรรมวิภาค,	
พุทธประวัต,ิ	ศาสนพธิ	ี(เนื้อหาน�ามาสอน	ทีเ่หน็
ว่าจะปฏบิัตไิด้และเข้าใจได้ต่อผู้บวชระยะสั้น)
												ภาคปฏบิัต	ิ	2	ชั่วโมง		ภาคค�่า	คอื	
ท�าวัตรสวดมนต์	 ปฏิบัติกรรมฐาน	 (สมถะ/
วปิัสสนา)	รวมภาคทฤษฎแีละ	ภาคปฏิบัติ	เป็น
เวลา	6	ชั่วโมงต่อวัน
	 ผู ้ อุปสมบท ระยะเวลา 90 วัน
(3 เดอืนตลอดพรรษา) 
	 	 ภาคทฤษฎ	ี 4	 ชั่วโมง	ภาคเช้า-บ่าย	
วิชาละ	 1	 ช่ัวโมง	 คือ	 วิชาวินัยบัญญัติ,	 ธรรม
วภิาค,	พุทธประวัต,ิ	 ศาสนพธิี	 และเรียงความ
แก้กระทู้ธรรม	 	 (เนื้อหาที่น�ามาสอนพอเห็นว่า
จะปฏิบัติได้และเข้าใจได้ต่อผู้บวชและวัดผล
สอบนวกะภมูติามของแม่กองธรรมสนามหลวง)
	 ภาคปฏิบัติ	 2	 ช่ัวโมง	 ภาคค�่า	 คือ	
ท�าวัตรสวดมนต์	 ปฏิบัติกรรมฐาน	 (สมถะ/
วิปัสสนา)	 รวมภาคทฤษฎีและ	 ภาคปฏิบัต	ิ
เป็นเวลา	6	ชั่วโมงต่อวัน
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	 ด้านการประเมนิผลการอุปสมบท
	 มีแบบประเมินโครงการอบรมผู้บวช
ระยะสั้นโดยใช้แบบประเมินซึ่งประกอบด้วย
แบบสอบถาม	 การสอบข้อเขียน	 การสังเกต	
การสอบอารมณ์

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะเชงิปฏบิัติ
	 1.		 ด ้านการรับผู ้บวชเข ้ามาบวช	
ต้องมีการมอบหมายให้ใครคนใดคนหนึ่งรับผิด
ชอบดูแลและให้ค�าแนะน�าหลักการท่องค�าบวช
และบอกระเบียบการบวช	 เป้าหมายการบวช
แท้จริง	 ถึงแม้ผู้บวชไม่เข้าใจหรือไม่มีความคิด
มาก่อนตามเป็นจริงก็อาจจะเข้าใจและตั้งใจ
บวช
	 2.		 ด้านการอบรมผู้บวช	พระวทิยากร
ผู้ให้ความรู้ก็ต้องถ่ายทอดให้เป็นที่น่าสนใจ
ของผู้เรียน	 อาจมีอุปกรณ์หรือสื่อการสอนที่
ตรงกับเนื้อหาที่เราสอน	 ให้ผู้เรียนได้รับความ
รู้ความภาคภูมิใจในการมาบวชและมองเห็น
คุณค่า	ของการบวชอย่างแท้จรงิ

	 ข้อเสนอแนะในการวจิัยครั้งต่อไป
	 1.	 ควรศกึษาเปรยีบเทยีบปัญหาการ
บวชของคณะสงฆ์มหานกิายกับธรรมยุตนิกาย
	 2.	 ควรศกึษาวเิคราะห์ความสมัพันธ์
ของพระอุปัชฌาย์กับสัทธวิหิารกิ
	 3.	 การประเมินผลการบวช	 ควรใช้
เครื่องเครื่องมือชนิดอื่นๆ	 มาท�าการตรวจสอบ
ด้วย	 เช่น	แบบวัดความรู้	 แบบวัดเจตคติ	นอก
เหนือจากแบบสอบถามและสัมภาษณ์เพื่อจะ
ได้ค�าตอบที่ลกึ
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