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บทคัดย่อ
 บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการแบบมี 

ส่วนร่วมในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดมหาสารคาม” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการพัฒนา

ศักยภาพพระสังฆาธิการแบบมีส่วนร่วมในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเป็นงานวิจัย 

เชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการส�ารวจ สัมภาษณ์ สนทนากลุ่ม และปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการ 

 ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการแบบมีส่วนร่วมในเขตปกครอง 

คณะสงฆ์จังหวัดมหาสารคาม จ�าแนกออกเป็น ๓ ส่วน คือ (๑) กระบวนการศึกษา วิเคราะห์ปัญหาและ

ผลกระทบเกี่ยวกับศักยภาพของพระสังฆาธิการ (๒) กระบวนการวางระบบกลไกการพัฒนาศักยภาพ 

พระสงัฆาธกิารในเขตปกครองคณะสงฆ์จงัหวัดมหาสารคาม เพือ่ให้มรีะบบกลไกในการขบัเคลือ่นการพฒันา
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363แนวทางการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการแบบมีส่วนร่วมในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดมหาสารคาม

ศักยภาพพระสังฆาธิการ ก�าหนดปัจจัยเอ้ือต่อการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการ และสร้างระบบการ

พัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการสอดคล้องกับพันธกิจคณะสงฆ์ และ (๓) กระบวนการพัฒนาศักยภาพ 

พระสงัฆาธกิารแบบมส่ีวนร่วม โดยมกีารก�าหนดนโยบายพฒันาศกัยภาพพระสังฆาธกิาร จดัท�าแผนพฒันา

ศักยภาพพระสังฆาธิการ ออกแบบกิจกรรมพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการ ก�าหนดแนวทางและรูปแบบ

การพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการแบบมีส่วนร่วม ๔ ขั้นตอน 

คือ ขั้นตอนการส�ารวจข้อมูลด้านศักยภาพของพระสังฆาธิการ ขั้นตอนการแก้ปัญหา ขั้นตอนการพัฒนา

ศักยภาพ และข้ันตอนการรักษาศักยภาพพระสังฆาธิการ ซึ่งได้บูรณาการกับองค์กรเครือข่ายที่เก่ียวข้อง

ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการ

ค�าส�าคัญ : แนวทาง, การพัฒนาศักยภาพ, พระสังฆาธิการ, แบบมีส่วนร่วม, คณะสงฆ์จังหวัด
              มหาสารคาม

Abstract
 This article is one part of a research paper titled “Guidelines for developing  

the governor monks’ potential with participation in the Sangha administrative area,  

Maha Sarakham province”which has the objective to study the process of developing  

the governor monks potential with participation in Sangha administrative area, Maha 

Sarakham province which is a qualitative research by using survey methods, interviews, 

group discussions, and practices to develop governor monks’ potential.

 The results of research found that the process of developing the governor monks’ 

potential with participation in the Sangha administration area in Maha Sarakham  

province is divided into 3 parts: (1) the process of studying, an analysis of the problems 

and impacts on the governor monks’ potential, (2) the process of setting up a mechanism 

for developing the governor monks’ potential in the Sangha administrative in Maha  

Sarakham province to have a mechanism in driving the development of governor  

monks’ potential, to determine the factors that contributing to the development of  

governor monks’ potential and to create a system for developing the governor monks’ 

potential in accordance with the mission of the Sangha and (3) the process of developing 

the governor monks’ potential with participation, there is a policy to develop the  

governor monks’ potential, there is preparing a plan to develop the governor monks’ 
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364 วารสารมหาจุฬาวิชาการ ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๓

potential, there is design of activities to develop the governor monks’ potential, there  

is determining the guidelines and formats for the development of governor monks’  

potential including the development of the governor monks’ potential with participation 

in 4 steps, namely the process of surveying information on the governor monks’ 

potential, troubleshooting steps, potential development steps and the steps of  

maintaining the governor monks’ potential which has integrated with related network 

organizations to participate in the development of governor monks’ potential.

Keywords : guidelines, potential development, governor monks, participatory 
                 form, Maha Sarakham Sangha

บทน�า
 การพัฒนาศักยภาพมนุษย์อย่างยั่งยืน ในการยกระดับขีดความสามารถของมนุษย์เพื่อความยั่งยืน

นั้น ต้องเริ่มด้วยมิติด้านจิตใจที่เห็นความจริงว่า การเปลี่ยนแปลงใด ๆ  ต้องเริ่มที่การปรับตนเองก่อนเสมอ 

ด้วยการปรบักรอบความคดิตนเองเพือ่สร้างทศันคติเชงิบวก สามารถระเบดิศกัยภาพจากภายในเพ่ือสร้าง

การน�าตนเอง และยกระดับขีดความสามารถในด้านการแข่งขัน โดยต้องใช้มิติที่ ๒ คือ ปัญญา ซึ่งปัญญา

มาจากแนวคิดเชิงระบบด้วยมุมมองท่ีว่า ความรู้ใด ๆ มาจากการสร้างความเช่ือมโยงที่หลากหลายของ 

องค์ประกอบที่แตกต่าง บุคคลจึงสามารถจัดการกับปัญหาเชิงซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งสามารถ

สร้างมุมมองเชิงองค์รวมเพื่อสร้างนวัตกรรมที่แปลกใหม่ที่มีคุณค่า ความท้าทายและผลกระทบด้วย  

จากกระแสการเปลี่ยนแปลงโลกท้ังทางสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ ๆ โดยเฉพาะ 

การระบาดของไวรัสโควิด ๑๙ และโอกาสการกลับมาระบาดซ�้า ท�าให้ภาคส่วนต่าง ๆ ได้รับผลกระทบ

อย่างรุนแรงเป็นวงกว้าง และได้สร้างความตระหนักถึงความจ�าเป็นต่อการปรับตัวอย่างมีนัยส�าคัญเพื่อ 

ยกระดับขีดความสามารถด้านการแข่งขันและเพื่อความอยู่รอดขององค์กรในระยะยาว ซึ่งจ�าเป็นจะต้อง

พัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน 

  ประเทศไทยให้ความส�าคัญกับการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ จึงมียุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและ

เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งมีเป้าหมายการพัฒนาที่ส�าคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุก

ช่วงวัย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 

๒๕๖๓-๒๕๗๐ platform ๑ การพัฒนาก�าลงัคนและสถาบนัความรู้ เพือ่พฒันาขดีความสามารถของก�าลงั

คนให้มีความรู้ รวมทั้งทักษะที่สอดคล้องกับการท�างานและการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ และการพัฒนา

ศักยภาพของมนุษย์ยังเป็นความต้องการของหน่วยงานทุกหน่วยงาน ท่ีจะพัฒนาบุคลากรของตนให้ดีขึ้น 
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การพัฒนาบางครั้งเรียกว่า การพัฒนาขีดความสามารถหรือเรียกว่าการพัฒนาสมรรถนะ แต่ความหมาย 

ก็ไปในทิศทางหรือลักษณะเดียวกัน คือ ท�าให้บุคลากรในองค์กร หรือหน่วยงานนั้น ๆ ให้ดีขึ้น เจริญขึ้น 

ด้วยการฝึกอบรมและให้ความรู ้ซึง่ทุกภาคส่วนกจ็�าเป็นจะต้องพฒันาศกัยภาพให้สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์

การพัฒนาก�าลังคนให้มีคุณภาพ 

 ในภาคส่วนของคณะสงฆ์จึงจ�าเป็นต้องพัฒนาบุคลากรทางพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะกลุ่มพระ 

สังฆาธิการที่มีบทบาทเป็นผู้น�าองค์กรพระพุทธศาสนา ซึ่งจ�าเป็นต้องพัฒนาศักยภาพให้ทันยุคสมัย 

และบริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อบริหารกิจการคณะสงฆ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แต่ยังพบว่า 

การบริหารกิจการคณะสงฆ์ยังประสบกับปัญหาหลายส่วน ซึ่งกระทบกับความมั่นคงของพระพุทธศาสนา 

เช่น ปัญหาด้านการปกครองที่มักมีข่าวพระสงฆ์ประพฤติผิดพระธรรมวินัย หรือท�าผิดกฎหมาย และมี

พฤติกรรมไม่เหมาะสม พระสงฆ์ส่วนหนึง่ขาดการศึกษาให้เข้าใจแก่นแท้ของพระธรรมวนิยั ขาดประสทิธภิาพ

ในการจัดการศึกษาสงเคราะห์ เผยแผ่ค�าสอนผิดหลักการทางพระพุทธศาสนา ปัญหาเกี่ยวกับการสร้าง

หรอืซ่อมเสรมิสาธารณปูการ และขาดกระบวนการด�าเนนิงานด้านสาธารณสงเคราะห์ทีส่อดคล้องกบัสภาพ

ปัญหาและความต้องการของประชาชน จึงท�าให้กระทบความเชื่อมั่นศรัทธาต่อประชาชน โดยคณะ 

สงฆ์ไทยก็ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้พยายามหาแนวทางแก้ปัญหา โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนา

ศักยภาพพระสังฆาธิการ “การพัฒนาพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ไทยในปัจจุบันทั้งมี 

การพัฒนาพระสังฆาธิการในด้านการปกครองในรูปแบบเดิม ๆ มีการประชุมเพื่ออบรมพระสังฆาธิการ 

ตามมติมหาเถรสมาคมหรือการจัดหลักสูตรในระยะสั้น ๆ เท่านั้น แต่ยังไม่ได้มีองค์กรหรือสถาบันที่เป็น

หน่วยงานรับผิดชอบเพื่อจะพัฒนาพระสังฆาธิการ”
1
 ซึ่งเป็นเพียงการพัฒนาพระสังฆาธิการเฉพาะกิจนั้น 

จึงไม่สามารถพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ในส่วนของคณะสงฆ์จังหวัดมหาสารคามมีพระสังฆาธิการจ�านวนมาก โดยพระสังฆาธิการเป็น

ทรพัยากรทางพระพทุธศาสนาส�าคญัทีม่บีทบาทในการด�าเนนิงานตามภารกจิของคณะสงฆ์ แต่เม่ือประเมนิ

ประสิทธิภาพของพระสังฆาธิการพบว่า มีพระสังฆาธิการจ�านวนมากที่ยังขาดประสิทธิภาพในการ 

ด�าเนินงานบริหารกิจการคณะสงฆ์ ขาดองค์ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ ส่งผล

ให้การท�างานล่าช้าและขาดประสิทธิภาพ ซ่ึงไม่เป็นไปตามนโยบายและความคาดหวังของคณะสงฆ์ 

จงัหวดัมหาสารคาม ซึง่ปัญหาส่วนหนึง่เป็นผลพวงมาจากพระสังฆาธิการขาดการปรับตัวและพัฒนาตนเอง 

ปัญหาอีกส่วนหนึ่งมาจากการคัดกรองผู้ที่จะด�ารงต�าแหน่งพระสังฆาธิการที่ไม่มีศักยภาพรองรับกับการ

ปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งเป็นปัญหาด้านศักยภาพของพระสังฆาธิการ ท�าให้ผู้บริหารระดับสูงของคณะสงฆ์จังหวัด

 1
 พระอธิการสุพิศ อ�สุสีโล, การพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการในสังคมไทย, วารสารพุทธมัคค์ ศูนย์วิจัย

ธรรมศึกษา ส�านักเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม, ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๓) : ๑๓๘.
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มหาสารคามมนีโยบายในการพฒันาศกัยภาพของพระสังฆาธกิาร แต่ยงัขาดระบบกลไก ขาดกระบวนการ

พัฒนาและขาดแนวทางการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการที่มีคุณภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนา

ประเทศ และพัฒนาก�าลังบุคลากรหรือศาสนบุคคลให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ เพื่อรองรับ

และขับเคลื่อนการสนองงานคณะสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดมหาสารคาม สอดคล้องกับแผน 

การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการแบบมีส่วนร่วมในเขตปกครองคณะสงฆ์

จังหวัดมหาสารคาม

วิธีด�าเนินการวิจัย
 ๑. รูปแบบการวิจัย

 งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งมีการศึกษารวบรวมข้อมูลจาก

เอกสาร (Documentary) และงานวจิยัท่ีเกีย่วข้อง รวมทัง้การศกึษาข้อมลูภาคสนาม (Field Work Study) 

โดยใช้กระบวนการวิจัยตามรปูแบบวจิยัเชิงปฏบิติัการในพืน้ทีว่จิยั (Action Research) มกีารส�ารวจ สงัเกต

แบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์ สนทนากลุ่ม การปฏิบัติการ และการสัมมนา

 ๒. พื้นที่วิจัย คือ เขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดมหาสารคาม

 ๓. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ สนทนากลุ่ม ชุดปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

 ๔. การเก็บรวบรวมข้อมูล

 การเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่วิจัย คณะวิจัยได้ก�าหนดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นท่ีวิจัยโดย

เน้นการวิจัยแบบมส่วนร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง จ�าแนกออกเป็น ๖ วิธีการ ประกอบด้วย การส�ารวจ การสังเกต

แบบมีส่วนร่วม การปฏิบัติ การสัมภาษณ์ สนทนากลุ่ม และจัดสัมมนา ดังนี้

  ๑) การส�ารวจ การเก็บข้อมูลด้วยวิธีการส�ารวจ โดยผู้วิจัยร่วมกันส�ารวจข้อมูลพื้นฐานของ 

คณะสงฆ์จังหวัดมหาสารคาม ข้อมูลพระสังฆาธิการจังหวัดมหาสารคาม และปัญหาของพระสังฆาธิการ

จังหวัดมหาสารคาม เป็นต้น 

  ๒) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม โดยผู้วิจัยเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการ

จังหวัดมหาสารคาม โดยสังเกตกระบวนการพัฒนาศักยภาพ สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมของ 

พระสังฆาธิการ และสังเกตการปฏิบัติงานของพระสังฆาธิการ 

  ๓  การปฏิบตั ิผูว้จิยัเข้าร่วมกระบวนการพฒันาศกัยภาพพระสงัฆาธกิารร่วมกบัคณะสงฆ์จงัหวดั

มหาสารคาม ท้ังในส่วนของร่วมการมส่ีวนร่วมคดิ ร่วมวางแผน ร่วมปฏบิติั ร่วมประเมนิศักยภาพ ร่วมแก้ไข

ปัญหา และร่วมปรับปรุงพัฒนา 
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  ๔) สัมภาษณ ์โดยใช้การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ จ�านวน ๒๐ รูป/คน ซึ่งแยกสัมภาษณ์เป็น

รายบุคคลเพื่อให้มีอิสระในการให้ข้อมูลโดยไม่ถูกครอบง�าจากผู้อื่น เพื่อให้ได้ข้อมูลส�าคัญ ๓ ประเด็นหลัก 

คือ (๑) ระบบกลไกการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดมหาสารคาม  

(๒) กระบวนการพฒันาศกัยภาพพระสงัฆาธกิารแบบมส่ีวนร่วมในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวดัมหาสารคาม 

และ (๓) แนวทางการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการแบบมีส่วนร่วมในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัด

มหาสารคาม 

  ๕) การสนทนากลุม่ การเก็บข้อมลูในพ้ืนทีว่จัิยนอกเหนอืจากการสัมภาษณ์ คอื การสนทนากลุ่ม 

โดยเลือกตัวแทนจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก กลุ่มละ ๒ รูป/คน รวมทั้งหมด ๑๐ รูป/คน เพื่อร่วมกันแสดง

ความคดิเหน็ประเดน็การวจิยั โดยน�าประเดน็หลักทีไ่ด้จากการสัมภาษณ์เชงิลึกมาใช้ต่อยอดเพ่ือจัดกจิกรรม

สนทนากลุ่ม ร่วมกันจัดท�าแผนและออกแบบกิจกรรมพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการ ตรวจสอบข้อมูล 

ถอดบทเรียน วิเคราะห์และสรุปองค์ความรู้จากการวิจัย รวมทั้งการประเมินผลและปรับปรุงกระบวนการ

พัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการ 

  ๖) การจัดสัมมนา โดยมกีารจดัสมัมนาร่วมกบัคณะสงฆ์และพระสงัฆาธกิารจังหวดัมหาสารคาม 

และผูท้ีมี่ส่วนเกีย่วข้อง เพือ่ร่วมกนัวพิากษ์ประเด็นส�าคญัทีไ่ด้จากการวจิยัและร่วมให้ข้อมลูเพือ่น�ามาพัฒนา

งานวิจัยให้มคุีณภาพมากย่ิงขึน้ รวมท้ังการจดักจิกรรมเชงิวชิาการเพือ่คืนความรูใ้ห้กบัพระสงัฆาธกิารและ

ผู้เกี่ยวข้อง

การวิเคราะห์ข้อมูล
 งานวิจัยนี้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยอาศัยฐานความรู้จากการศึกษาข้อมูลเอกสาร 

(Documentary) งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง การวเิคราะห์บริบทพืน้ทีว่จัิย การวเิคราะห์บริบทของพระสงัฆาธกิาร 

รวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ การส�ารวจ การร่วมกิจกรรม

พัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการ การสังเกตแบบมีส่วนร่วม สนทนากลุ่มและการสัมมนา โดยด�าเนินการ

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และการสังเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา

วิเคราะห์ (Analytical Description) 

ผลการวิจัย
 จากการวิจัยพบว่า การพัฒนาพระสังฆาธิการสอดคล้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ส�าคัญ  

๔ ประการ (VETS) คือ การสร้างวิสัยทัศน์ (Vision) การศึกษา (Education) การอบรม (Training) และ

การดูงาน (Study Tour) บูรณาการกับหน้าที่พระสังฆาธิการ ๖ ด้าน คือ ด้านการปกครอง ด้านการ 

ศาสนศึกษา ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ด้านการเผยแผ่ ด้านการสาธารณูปการ และด้านสาธารณ-
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สงเคราะห์
2
 นอกจากนี้ยังพบว่าการพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการได้ประยุกต์พระธรรมวินัยกับ

บทบาทหน้าที่และสถานะของพระสังฆาธิการให้สอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน ๓ รูปแบบ ดังนี้
3
 

  ๑)  รูปแบบการฝึกอบรม (Training) การฝึกอบรมเน้นภาระหน้าที่ในงานปัจจุบัน เพื่อให้เข้าใจ

ในหน้าที่และการขับเคลื่อนองค์กรสงฆ์ให้เจริญก้าวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

  ๒)  รูปแบบการศึกษา (Education) การพัฒนาศักยภาพในรูปของการศึกษา เพื่อให้มีความรู ้

ทั้งพุทธศาสนา สังคม และศาสตร์สมัยใหม่ รวมทั้งรู ้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความ

เปลี่ยนแปลงของคณะสงฆ์ด้วย 

  ๓)  รูปแบบการพัฒนา (Development) การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานและการพัฒนา

ทางด้านกายภาพ สังคม จิตใจ และปัญญาควบคู่กันไป เพื่อพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการให้สอดคล้อง

กับการพัฒนาสังคมในปัจจุบันและรองรับการพัฒนาอนาคต

 ในส่วนของแนวทางการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการแบบมีส่วนร่วมในเขตปกครองคณะสงฆ์

จังหวัดมหาสารคาม ซ่ึงเป็นงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการ 

ผลการวิจัยจ�าแนกออกเป็น ๓ ส่วน คือ แนวทางการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการ รูปแบบการพัฒนา

ศักยภาพพระสังฆาธิการ และกระบวนการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการ ดังนี้ 

 ๑. แนวทางการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการจังหวัดมหาสารคาม

 ในส่วนของแนวทางการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการจังหวัดมหาสารคาม พบว่า ได้บูรณาการ

และประยุกต์ใช้ ๖ แนวทาง สรุปได้ดังนี้
4
 

  ๑)  พฒันาตามแนวทางพระธรรมวนิยั โดยเน้นพฒันาพระสงัฆาธกิารให้สอดรับกบัพระธรรมวนิยั

เพื่อให้มีพฤติกรรมอันพึงประสงค์ เป็นแบบอย่างที่ดีของพระภิกษุและสามเณรทั่วไป 

  ๒)  การพัฒนาพระสังฆาธิการเชิงปฏิบัติการ เน้นการอบรมพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการ

โดยให้มีส่วนร่วมลงมือปฏิบัติ และฝึกทักษะประสบการณ์จริง 

  ๓)  แนวทางการอบรมต่อเนื่อง โดยกระบวนการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการใช้กลไกการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง แม้จะเคยผ่านการอบรมพระสังฆาธิการมาแล้วก็จะต้องมีการทบทวน และพัฒนา 

ยกระดับศักยภาพให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 2
 พระมหาธฤติ รุ่งชัยวิทูร, “รูปแบบการพัฒนาพระสังฆาธิการเพ่ือประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ์”, 

วารสารบัณฑิตศึกษามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร,์ ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๗) : ๖๕-๖๖.

 3
 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), การพัฒนาที่ยั่งยืน, พิมพ์ครั้งที่ ๖, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทสหธรรมิก

จ�ากัด, ๒๕๕๐), หน้า ๑๕๑.

 4
 สังเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มครั้งที่ ๑, เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕. 
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  ๔) แนวคิดการให้ค�าปรึกษา ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการในรูปของการ

ให้ค�าปรึกษา โดยตั้งพระสังฆาธิการที่มีประสบการณ์มากกว่าให้มาเป็นพี่เลี้ยง ซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพ

พระสังฆาธิการในลักษณะถ่ายทอดประสบการณ์โดยการให้ค�าปรึกษา 

  ๕)  แนวทางส่งเสริมบทบาทของพระสังฆาธิการ คือ การส่งเสริมให้พระสังฆาธิการมีบทบาท 

ทางคณะสงฆ์และบทบาททางสังคมเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้มีทักษะในการท�างานร่วมกันเป็นทีมและสามารถ

บูรณาการภารกิจคณะสงฆ์กับสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  ๖)  แนวทางการส่งเสริมโอกาส ซึง่เป็นการส่งเสริมโอกาสให้กบัพระสังฆาธกิาร ทัง้โอกาสในการ

เติบโตในต�าแหน่งหน้าที่ และส่งเสริมโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ โดยส่งเข้าร่วมอบรม สัมมนา ศึกษา 

ดูงาน รวมท้ังเปิดโอกาสในการเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา และแนวทางพัฒนาศักยภาพตามความ

ต้องการของพระสังฆาธิการ 

 ๒. รูปแบบการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการจังหวัดมหาสารคาม

 จากการศึกษาพบว่า รูปแบบการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการจังหวัดมหาสารคาม จ�าแนก 

ออกเป็น ๕ รูปแบบ ดังนี้
5

  ๑)  การพัฒนาตามรูปแบบวิถีชีวิตพระสงฆ์ เพื่อให้การพัฒนาสอดคล้องกับวิถีชีวิตของพระสงฆ์

ตามธรรมวินัย ถึงแม้ว่าจะมีรูปแบบการพัฒนาสมัยใหม่ แต่ยึดโยงอยู่ในกรอบของพระธรรมวินัย 

  ๒)  การพฒันารปูแบบการมส่ีวนร่วมของทกุภาคส่วนทีเ่กีย่วข้อง เพ่ือให้มส่ีวนร่วมในการพัฒนา

ศักยภาพพระสังฆาธิการ ทั้งส่วนขององค์กรสงฆ์ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ที่มีความรู้หรือเชี่ยวชาญ

เฉพาะด้าน เช่น หน่วยงานด้านกฎหมายมามีส่วนร่วมให้ความรู้พระสงฆ์ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ 

คณะสงฆ์ เป็นต้น 

  ๓)  การพัฒนาในรูปแบบของการศึกษา ซึ่งปรากฏในรูปของการเพิ่มพูนความรู้ การฝึกทักษะ 

ทัศนคติ และความเข้าใจ ซึ่งเป็นการพัฒนาที่เน้นการให้ความรู้กับพระสังฆาธิการ ทั้งความรู้ในด้าน 

ของการปฏิบัติหน้าท่ีของพระสังฆาธิการและความรู้ความเข้าใจในพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง รวมทั้ง

ความรู้ทั้งทางโลกเพื่อน�ามาใช้บูรณาการกับการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้วย 

  ๔)  การพัฒนาทักษะของพระสังฆาธิการเกี่ยวกับการบริหารกิจการคณะสงฆ์ โดยฝึกทักษะ 

การปฏิบตังิานให้กบัพระสงัฆาธกิาร ๖ ด้าน คอื การปกครอง การศาสนศกึษา การเผยแผ่ การสาธารณปูการ 

การศึกษาสงเคราะห์ และการสาธารณสงเคราะห์ 

  ๕) การพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการในรูปของการอบรม คือ การจัดโครงการหรือกิจกรรม

อบรมพระสงัฆาธกิาร เพือ่ให้มคีวามรูค้วามเข้าใจและสามารถน�าไปปฏบิติัได้จรงิ โดยใช้การอบรมเชงิปฏบิตัิ

การเพื่อให้พระสังฆาธิการมีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 5
 สังเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มครั้งที่ ๓, เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕.
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 ๓. กระบวนการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการแบบมีส่วนร่วมในจังหวัดมหาสารคาม

 ในส่วนของกระบวนการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการแบบมีส่วนร่วมในจังหวัดมหาสารคาม  

พบว่า มีกระบวนการด�าเนินงานที่สัมพันธ์กัน ๔ กระบวนการ ดังนี้
6

  ๑) กระบวนการส�ารวจ 

  การส�ารวจข้อมูลของพระสังฆาธิการเป็นประจ�าทุกปี เพื่อให้ทราบสถานะของพระสังฆาธิการ 

ปัญหาและอุปสรรคของพระสังฆาธิการ บทบาทของพระสังฆาธิการในการปฏิบัติหน้าที่ และส�ารวจ 

ความต้องการของพระสังฆาธิการด้านการพัฒนาศักยภาพ เพ่ือให้ทราบว่าพระสังฆาธิการต้องการให ้

พัฒนาศักยภาพด้านใดบ้าง ซึ่งจะท�าให้ได้ข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือน�าไปใช้ในการจัดท�าแผนพัฒนาศักยภาพ 

ของพระสังฆาธิการได้อย่างเหมาะสม 

  ๒) กระบวนการแก้ปัญหา 

  เมือ่ทราบปัญหาและความต้องการของพระสังฆาธกิารอย่างแท้จริงแล้ว น�ามาใช้ใน กระบวนการ

แก้ปัญหาให้ตรงตามสภาพปัญหา โดยมีหน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการวัดทั้ง  

๖ ด้าน เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา เปิดโอกาสให้พระสังฆาธิการทุกระดับได้แสดงความคิดเห็น  

มีช่องทางแสดงความคิดเห็น รับฟังข้อคิดเห็น และมีการประเมินผลความพึงพอใจต่อนโยบายการพัฒนา

ของคณะสงฆ์ และน�าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงกระบวนการท�างานของคณะสงฆ์ โดยเน้นการท�างาน 

แบบมีส่วนร่วมทุกระดับตั้งแต่ระดับนโยบายไปจนถึงระดับปฏิบัติติการ

  ๓) กระบวนการพัฒนา 

  ในส่วนของการพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการโดยส่งเสริมให้พระสังฆาธิการมีส่วนร่วม 

ในการพัฒนา เพื่อให้พระสังฆาธิการได้มีบทบาทร่วมกันพัฒนาศักยภาพ ทั้งการร่วมกันส�ารวจ ร่วมคิด  

ร่วมวางแผน ร่วมออกแบบกิจกรรมการพัฒนา ร่วมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการ 

ด้านความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และบูรณาการงานตามพันธกิจคณะสงฆ์กับการพัฒนาบทบาทหน้าที่ 

ให้สอดคล้องกับบรบิทสงัคมปัจจบุนั ร่วมตรวจสอบและประเมนิผลศกัยภาพพระสังฆาธกิารอย่างต่อเนือ่ง

  ๔) กระบวนการรักษา

  การพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการ ท้ังการพัฒนาทางด้านกายภาพ การพัฒนาทางด้าน

สงัคม การพฒันาทางด้านจติใจและการพฒันาทางด้านปัญญาควบคูก่นัไป โดยมกีารพฒันาพระสงัฆาธกิาร

ไปพร้อมกับการรักษาพระธรรมวินัยไปด้วย นอกจากนี้ยังพบว่า คณะสงฆ์จังหวัดมหาสารคามได้มี

กระบวนการรักษาคุณภาพของพระสังฆาธิการที่ผ่านกระบวนการพัฒนาศักยภาพมาแล้ว เพื่อรักษา

มาตรฐานไม่ให้เสื่อมคุณภาพลง โดยมีการทบทวนการด�าเนินงานอยู่เสมอ และยังพบว่าคณะสงฆ์ได้มี

 6
 สังเคราะห์ข้อมูลจากการจัดสัมมนาพระสังฆาธิการจังหวัดมหาสารคาม, เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕.
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371แนวทางการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการแบบมีส่วนร่วมในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดมหาสารคาม

กระบวนการรักษาพระสังฆาธิการที่มีผลงานดีเด่นและมีวัตรปฏิบัติตามพระวินัยอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้ง

การยกย่องเชิดชูให้เป็นที่ประจักษ์ด้วย

อภิปรายผลการวิจัย
 งานวิจัยน้ีมีความเห็นว่าการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการควรมุ่งเน้นการพัฒนาตามภาระหน้าที่

หลกัของพระสงัฆาธกิาร สอดคล้องกบัพระมหาวศิติ ธรีว�โส และคณะ ได้ท�าวจิยัเรือ่ง “การพฒันาสมรรถนะ

ของพระสงัฆาธิการในจังหวดัสรุนิทร์” พบว่า การพฒันาคณุลกัษณะสมรรถนะของพระสังฆาธกิารในจงัหวัด

สุรินทร์ได้ ๖ ส่วน ดังนี้ ด้านการปกครอง ด้านศาสนศึกษา ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ด้านการเผยแผ่  

ด้านสาธารณูปการ และด้านการสาธารณสงเคราะห์
7
 แต่ควรมีการพัฒนาศักยภาพด้านอื่นเพ่ือให ้

พระสังฆาธิการมีบทบาทต่อสังคมหลายด้าน ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของสมศักด์ิ บุญปู่ ท่ีได้ท�าวิจัย

เรื่อง “การศึกษาบทบาทพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ” พบว่า  

ควรพัฒนาศักยภาพการบริหารกิจการงานคณะสงฆ์ทั้ง ๖ ด้าน ให้มีประสิทธิภาพดี มีการวางแผนและ 

วางนโยบาย ตลอดจนบุคลากรมีความสามคัคปีรองดองและให้ความร่วมมือในการปฏบิติัหน้าทีข่องตนเอง

ในการบริหารกิจการเป็นอย่างดี และเข้มแข็ง จึงส่งผลให้การบริหารกิจการคณะสงฆ์สมุทรปราการ 

มีประสิทธิภาพดี
8
 ซึ่งสัมพันธ์กับผลการวิจัยของสันติ เมืองแสง ได้ท�าวิจัยเร่ือง “ศึกษาบทบาทของ 

พระสังฆาธิการในการเสริมสร้างชุมชน ให้เข้มแข็ง: ศึกษาเฉพาะกรณีพระสังฆาธิการในเขตการปกครอง

คณะสงฆ์ภาค ๒” ผลการวิจัยพบว่า ควรพัฒนาบทบาทของพระสังฆาธิการ ๖ ด้าน คือ บทบาทต่อสังคม 

บทบาทต่อเรื่องเศรษฐกิจ บทบาทต่อจริยธรรมของชุมชน บทบาทต่อวัฒนธรรมของชุมชน บทบาท 

ต่อสุขภาพชุมชน และบทบาทต่อระบบทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน
9
 

 นอกจากนี้ยังพบว่า การพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการ ควรพัฒนาตามสภาพปัญหาของ 

พระสังฆาธิการ การพัฒนาตามบทบาทหน้าที่ของพระสังฆาธิการ การพัฒนาตามแนวทางพระธรรมวินัย 

การพัฒนาพระสังฆาธิการเชิงปฏิบัติการ โดยการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง การสัมมนา การให้ค�าปรึกษา  

การส่งเสริมบทบาทของพระสังฆาธิการ การส่งเสริมโอกาส และพัฒนาตามกรอบการบริหารกิจการ 

คณะสงฆ์ ส่วนรูปแบบการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการ คือ การพัฒนาตามรูปแบบวิถีชีวิตพระสงฆ์  

 7
 พระมหาวศิติ ธรีว�โสและคณะ, “การพฒันาสมรรถนะของพระสังฆาธกิารในจงัหวดัสุรนิทร์”, รายงานการวจิยั, 

(มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘), หน้า ๑๐๖-๑๐๗.

 8
 สมศกัดิ ์บญุปู,่ “การศกึษาบทบาทพระสงัฆาธกิารในการบรหิารกิจการคณะสงฆ์จงัหวดัสมทุรปราการ”, รายงาน

การวิจัย, (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน้า ๒๐๐.

 9
 สันติ เมืองแสง, “ศึกษาบทบาทของพระสังฆาธิการในการเสริมสร้างชุมชน ให้เข้มแข็ง: ศึกษาเฉพาะกรณ ี

พระสังฆาธิการ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒”, รายงานการวิจัย, (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๘), หน้า ๘๖-๘๗.
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การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วม การพัฒนาในรูปของการศึกษา การพัฒนาทักษะ และการพัฒนาในรูป

ของการฝึกอบรมสิง่ใหม่ ๆ  เพือ่ให้รูเ้ท่าทนัและสามารถน�ามาประยกุต์ใช้กบัการปฏบิตัหิน้าทีพ่ระสงัฆาธกิาร

ในสังคมปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย
 กระบวนการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการแบบมีส่วนร่วมในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัด

มหาสารคาม ควรเริ่มจากการ วิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพ ของพระสังฆาธิการ โดยมีการศึกษาวิเคราะห์ 

สภาพแวดล้อมที่แท้จริงของพระสังฆาธิการแบบ SWOT Analysis เพื่อให้ทราบจุดเด่น จุดด้อย โอกาส 

และอุปสรรค หลังจากนั้นจึงหาแนวทางรักษาจุดเด่นของพระสังฆาธิการและพัฒนาจุดด้อยให้มีศักยภาพ

มากยิ่งขึ้น โดยกระบวนการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการด�าเนินการแบบมีส่วนร่วมที่สอดคล้องและ

สัมพันธ์กับหลักสัมมัปปธาน ๔ ส่วน ดังนี้

 

 ๑.  กระบวนการเฝ้าระวังปัญหา/ผลกระทบ (สังวรปธาน) คือ การเฝ้าระวังปัญหา อุปสรรค  

ผลกระทบ และภัยคุกคามท่ีจะเกิดข้ึนกับพระสังฆาธิการ รวมทั้งการร่วมกันตรวจสอบและการคัดกรอง

คุณสมบัติของพระสังฆาธิการ การเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยง และการจัดการกับปัจจัยเสี่ยงที่กระทบต่อ 

พระสังฆาธิการ โดยมีคณะกรรมการรเฝ้าระวังยับยั้งปัญหาและจ�ากัดขอบเขตของปัญหา

 ๒.  กระบวนการแก้ปัญหา/ผลกระทบ (ปหานปธาน) คือ การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับพระสังฆาธิการ 

ทั้งการแก้ปัญหาส่วนบุคคลของพระสังฆาธิการ ปัญหาองค์กร หรือปัญหาเชิงระบบ โดยการแก้ตามสภาพ

ปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งปิดช่องเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ�้าอีก

 ๓.  กระบวนการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการ (ภาวนาปธาน) คือ การพัฒนาศักยภาพของ 

พระสังฆาธิการตามหลักการพัฒนาศักยภาพเชิงพุทธและการพัฒนาสุขภาวะตามหลักภาวนา ๔ ดังนี้
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  ๑)  การพฒันาทางกายภาพ (กายภาวนา) คอื การพฒันาสขุภาพร่างกาย การบรโิภคถกูสขุอนามยั

ตามหลกัโภชนาการ การรูจ้กัประมาณในการบรโิภค การดแูลรักษาสุขภาพ พฒันาบคุลกิภาพ ความสะอาด 

ความน่าเชื่อถือ กิริยามารยาท และพฤติกรรมส�ารวม เป็นต้น ซ่ึงจะท�าให้พระสังฆาธิการมีสุขภาวะ 

ทางด้านร่างกาย เมื่อพระสังฆาธิการมีสุขภาวะท่ีดีก็จะเสริมศักยภาพในการปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

  ๒)  การพฒันาทางสงัคม (สีลภาวนา) คอื การเรียนรูเ้พือ่ให้เข้าใจสงัคม การปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์

ทางสังคม การละเว้นสิ่งที่สังคมติเตือน การปฏิบัติตามศีลธรรมและพระวินัยอย่างเคร่งครัด การปฏิบัติ 

ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค�าสั่ง ประกาศมหาเถรสมาคม และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์  

การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของพระสังฆาธิการ การรักษาจรรยาพระสังฆาธิการ การฝึกอบรมให ้

พระสังฆาธิการให้ท�างานเป็นทีม การประสานงานเชื่อมโยงเชิงเครือข่าย การให้ความส�าคัญกับภาระ 

หน้าที่การบริหารกิจการคณะสงฆ์ การรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสารสังคมออนไลน์ การปรับตัวและการเรียนรู ้

สิ่งใหม่ ๆ เพื่อให้รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงทางสังคม รวมทั้งการสร้างสัมพันธภาพสัมพันธภาพที่ดีกับ

องค์กรสงฆ์และสัมพันธภาพทางสังคม ซึ่งจะท�าให้พระสังฆาธิการมีสุขภาวะทั้งด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

  ๓)  การพัฒนาทางด้านจิตใจ (จิตตภาวนา) คือ การพัฒนาสุขภาพจิต การพัฒนาคุณภาพจิต  

การพัฒนาสมรรถภาพทางจิต เพื่อให้พระสังฆาธิการมีจิตใจเข้มแข็งพร้อมรับกับสถานการณ์ มีคุณธรรม มี

จิตสาธารณะ มีความเสียสละ มีความเอื้อเพื้อเผื่อแผ่ มีพรหมวิหารธรรม มีอุดมการณ์ท�างานอุทิศตน 

เพือ่สนองงานพระพทุธศาสนา การปฏบิตังิานด้วยความมุง่มัน่ทุม่เทอย่างมเีป้าหมาย รวมทัง้การสร้างขวญั

และก�าลังใจให้กับพระสังฆาธิการ ซึ่งจะมีผลท�าให้พระสังฆาธิการมีสุขภาวะทางด้านจิตใจ

  ๔)  การพัฒนาปัญญา (ปัญญาภาวนา) คือ การพัฒนาองค์ความรู้ให้กับพระสังฆาธิการ ทั้งองค์

ความรูท้างพระพทุธศาสนาเพือ่ให้เข้าใจพทุธศาสนาอย่างลึกซ้ึง องค์ความรู้ด้านการปฏบิติังานตามบทบาท

หน้าที่ของพระสังฆาธิการ องค์ความรู้ด้านระเบียบกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ข้อปฏิบัติ ค�าส่ังประกาศ และ 

พระราชบญัญตั ิการปกครองคณะสงฆ์ เป็นต้น รวมทัง้องค์ความรู้ใหม่ใหม่เพ่ือให้รู้เท่าทนัความเปล่ียนแปลง

ทางสังคม การพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อให้สามารถน�ามาใช้เป็นเครื่องมือในการ ปฏิบัติงาน 

ตามบทบาทหน้าที่ของพระสังฆาธิการ การพัฒนาโลกทัศน์เชิงสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาความรู ้

และความเข้าใจทางโลกและทางธรรมควบคู่กันไป รวมทั้งการประยุกต์ใช้กับชีวิตและการปฏิบัติงานได ้

อย่างเหมาะสม ส่งผลให้พระสังฆาธิการมีสุขภาวะทางด้านปัญญา

 ๔. กระบวนการดูแล/ส่งเสริมพระสังฆาธิการ (อนุรักขนาปธาน) คือ หลังจากที่ผ่านกระบวนการ

พัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการแล้ว ควรมีกระบวนการดูแลและส่งเสริมพระสังฆาธิการด้วย ทั้งการรักษา

คุณภาพของพระสังฆาธิการ การส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพให้กับพระสังฆาธิการ การส่งเสริม 
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พระสังฆาธิการให้มีบทบาทหน้าท่ีทางคณะสงฆ์และสังคมมากขึ้น และการยกย่องเชิดชูพระสังฆาธิการ 

ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ เพื่อสร้างขวัญและก�าลังใจให้กับพระสังฆาธิการ 

 ดังน้ัน การพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการ จึงควรมีการก�าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน 

โครงการ กิจกรรม และเนื้อหาในการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการข้ึนมารองรับ โดยเน้นกิจกรรมการ

พัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาความรู้ พัฒนาทักษะ เเละพัฒนา

ประสบการณ์ให้กบัพระสงัฆาธกิาร ซึง่ในบางสถานการณ์อาจใช้การพัฒนาแนวด่ิง เมือ่พระสังฆาธกิารระดับ

ปกครองพิจารณาเห็นว่าเป็นปัญหาหรือเป็นส่วนที่ควรพัฒนา จึงก�าหนดประเด็นและกระบวนการพัฒนา 

แต่ในบางสถานการณ์ก็ควรมีการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการในแนวราบ เพื่อพัฒนาจากสภาพปัญหา

และผลกระทบกบัพระสงัฆาธกิารในเชงิพืน้ท่ีและยกระดับมาสู่การพัฒนา โดยเปิดโอกาสให้พระสังฆาธกิาร 

น�าเสนอปัญหา ผลกระทบ และแนวทางพัฒนา เพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการแบบม ี

ส่วนร่วม

ข้อเสนอแนะ
 ๑. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 มหาเถรสมาคมควรมียุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการให้ครอบคลุมพันธกิจของ

คระสงฆ์ทุกด้าน เพื่อให้คณะสงฆ์แต่ละจังหวัดน�าไปเป็นนโยบายในการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการ 

ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของคณะสงฆ์และความเปลี่ยนแปลง

ทางสังคมปัจจุบัน 

 ๒. ข้อเสนอแนะเพื่อการน�าไปใช้ประโยชน์

 ควรพัฒนาพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการในเชิงระบบ เพื่อให้ระบบขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพ

และคุณสมบัติของพระสังฆาธิการ และก�าหนดบทบาทหน้าที่ของพระสังฆาธิการ รวมทั้งมีกระบวนการ

ก�ากับติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ การควบคุมพฤติกรรมของพระสังฆาธิการและส่งเสริม 

การปฏิบัติหน้าที่ของพระสังฆาธิการ นอกจากนี้แล้วยังควรมีการสร้างแรงจูงใจเพ่ือให้พระสังฆาธิการ 

พัฒนาศักยภาพของตนเองอยู่เสมอ

 ๓.ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

  ควรท�าวิจัยใน ๓ ประเด็น คือ (๑) การส่งเสริมสุขภาวะของพระสังฆาธิการ เนื่องจากปัญหา 

สุขภาวะของพระสังฆาธิการมีผลกระทบต่อศักยภาพของพระสังฆาธิการ (๒) การพัฒนาระบบกลไกของ

คณะสงฆ์ให้เอ้ือต่อการพัฒนาศักยภาพความพระสังฆาธิการ (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพ 

พระสังฆาธิการ ทั้งยุทธศาสตร์ในระดับชาติ ยุทธศาสตร์ระดับภาค ระดับจังหวัด เพื่อเชื่อมโยงยุทธศาสตร์

การพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการให้สอดคล้องกับการพัฒนาคณะสงฆ์และการพัฒนาประเทศ
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