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บทคัดย่อ
ยุทธศาสตร์ การบริ หารเครื อข่ายทุนในพื้นที่ ด้วยหลักศาสนธรรมเพื่อสื บทอดพระพุทธศาสนา ของวัดทองนพคุณ จังหวัดเพชรบุรีมี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างเครื อข่ายทุนในพื้นที่ที่ได้รับการบริ หารแบบหลักศาสนธรรมที่มีผลต่อการสื บทอดพระพุทธศาสนาในวัดทองนพคุณ
2) ศึกษาผลของเครื อข่ายทุนในพื้นที่ ที่มีผลต่อการสื บทอดพระพุทธศาสนา ในวัดทองนพคุณ อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี กลุ่มตัวอย่างได้แก่
เครื อข่ายทุนในพื้นที่จาํ นวน 13 เครื อข่าย รวม 65 คน และกลุ่มพุทธบริ ษทั 4 ที่มาร่ วมกิจกรรมของวัดอย่างสมํ่าเสมอ รวมทั้งสิ้ น 200 คนแผน
แบบการวิจยั เป็ นการวิจยั และพัฒนาประกอบด้วย 3 ขั้นตอนคือ 1) การสร้างเครื อข่ายทุนในพื้นที่ 2) ขั้นตอนการทดลองการบริ หารเครื อข่ายทุน
ในพื้นที่ดว้ ยหลักศาสนธรรม และ 3) การประยุกต์เครื อข่ายทุนในพื้นที่เพื่อสร้างระบบการจัดการกิจกรรมของวัด การเก็บข้อมูลมีท้ งั ข้อมูลเชิง
คุ ณภาพและข้อมู ลเชิ งปริ มาณ การวิ เคราะห์ ข ้อมู ลเชิ งคุ ณภาพใช้ เทคนิ คการตรวจสอบข้อมู ลแบบสามเส้ า ข้อมู ลเชิ งปริ มาณใช้สถิ ติ
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ไคสแควร์ และสถิติทดสอบที
ผลการวิจยั พบว่า 1) เครื อข่ายทุนในพื้นที่โดยใช้หลักศาสนธรรม ที่มีผลต่อการสื บทอดพระพุทธศาสนาในวัดทองนพคุณ อําเภอ
เมือง จังหวัดเพชรบุรี จํานวนเครื อข่ายที่เข้มแข็งมีจาํ นวนทั้งสิ้ น 13 เครื อข่าย ประกอบด้วย (1) สถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่น (2) คณะพระ
สังฆาธิการ (3) องค์กรปกครองท้องถิ่น (4) อสม. (5) คณะสมาชิกของเครื อข่ายครู และนักเรี ยนในวัดทองนพคุณ (6) สํานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดเพชรบุรี (7) ชมรมผูส้ ู งอายุในชุมชน (8) ภูมิปัญญาท้องถิ่น (9) กลุ่มส่ งเสริ มอาชีพ (10) กลุ่มประชาสัมพันธ์ (11) กลุ่มสนับสนุนด้าน
กิ จกรรมของวั ด (12) เครื อข่ า ยศาสนา (13) หน่ วยรั ก ษาความปลอดภั ย ทั้ ง 13 ภาคี น้ ี ทํ า งานได้ อ ย่ า งสอดประสานกั น
โดยยึดหลักศาสนธรรม คื อ (1) ยึดหลักธรรมเป็ นที่ ต้ งั (2) มี การประชุ มกันอย่างสมํ่าเสมอ (3) การปฏิ บตั ิ ตนอันสมควรต่ อการสื บทอด
พระพุทธศาสนาอย่างสมํ่าเสมอ (4) มีความมุ่งมัน่ ในการทํากิจกรรมต่างๆ ของวัดอย่างเต็มกําลังความสามารถ จ) มีหลักการในการโน้มน้าว
ให้บุคคลอื่นๆ ได้มีส่วนร่ วมสื บทอดพระพุทธศาสนา 2) การสื บทอดพระพุทธศาสนา มีการเปลี่ยนใน 2 มิติ คือ (1) มิติเชิ งปริ มาณ จํานวน
พระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิ กา ที่มาร่ วมกิ จกรรมของวัดเพิ่มขึ้น ร้ อยละ 80 จํานวนที่เพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ สมาชิ กของเครื อข่ายต่ างๆ
(2) มิติเชิงคุณภาพ พฤติกรรมของผูท้ ี่เข้าร่ วมกิจกรรมของวัด ในกลุ่มบุคคลทัว่ ไปปฏิบตั ิตนอยูใ่ นหลักศีลธรรมของคฤหัสถ์สูงขึ้น กลุ่มอุบาสก
อุบาสิ กา สามารถยกระดับจิตของตนนําไปสู่ ความสงบสุ ขแห่งธรรมมากขึ้น และในกลุ่มของพระภิกษุสามเณร สามารถปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่าง
ที่ดีแก่สาธุชน มีความรู ้หลักธรรม ปฏิบตั ิตนสมควรแก่เพศ สมณ และสามารถนําไปถ่ายทอดให้กบั บุคคลอื่นได้อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว
คาสาคัญ : การสื บทอดพระพุทธศาสนา เครื อข่ายทุนในพื้นที่ หลักศาสนธรรม
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 10 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม – สิ งหาคม พ.ศ. 2563
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Abstract
The objectives of the study on strategy for Buddhism inheritance of Wat Thong Noppakhun, Phetchaburi Province by using local
capital network management with religious principle were to: 1) create local capital network management by applying religious principle
affecting Buddhism inheritance of Wat Thong Noppakhun, Phetchaburi Province, and 2) study the results of local capital network affecting
Buddhism inheritance of Wat Thong Noppakhun. The research samples consisted of 65 persons from 13 local capital networks and 200
Buddhists usually joining Wat’s activities. The research design “Research and Development: R&D” was employed in this study consisting
of 3 steps as follows: 1) creation of local capital network, 2) trying out local capital network management by using religious principle, and
3) application of local capital network to create Wat’s activity management system. The qualitative and quantitative data were collected.
The qualitative data were analyzed by using a triangulation technique. The quantitative data were analyzed by using percentage, mean,
standard deviation, Chi-square, and t-test.
The research results revealed that: 1) There were 13 strong local capital networks using religious principle affecting Buddhism
inheritance of Wat Thong Noppakhun, Phetchaburi Province as follows: (1) local higher educational institutes, (2) Sangha administrators,
(3) local administrative organizations, (4) village health volunteers, (5) teacher and student network members in Wat Thong Noppakhun,
(6) Provincial Office of Buddhism, (7) the senior citizen clubs in communities, (8) local wisdom experts, (9) occupational promotion groups,
(10) public relation groups, (11) Wat’s activity promotion groups, (12) religious networks, and (13) security guard units. These 13 parties
worked in coordination with each other by focusing on religious principle consisting of: (1) Dhamma oriented (Dhammadhipateyyo),
(2) having a regular meeting (Aparihaniadhammo), (3) behaving oneself proper to Buddhism inheritance regularly, (Wattasampanno),
(4) having strong commitment on doing Wat’s activities with all ability (Iddhipadadhammo), and 5) having principles on persuading other
people to participate in Buddhism inheritance (Sangahawatthudhammo). 2) There were the changes on Buddhism inheritance in 2
dimensions as follows: (1) on quantitative dimension, the number of monks, novices, male Buddhists, and female Buddhists joining Wat’s
activities increased for 80%, members of various networks increasing the most, and (2) on qualitative dimension, for the behavior of people
joining Wat’s activities, it was found that the people in the group of general ones behaved themselves higher in the layman’s morality
principles, that the male and female Buddhists could raise their mental level leading to the higher peacefulness in Dhamma, and that the
monks and the novices behaved themselves to be a good model for general people, had got knowledge on Dhamma, behaved themselves in
the proper manner of monkhood, and could instruct other people with accuracy and proficiency.
Keywords : Buddhism Inheritance, Local Capital Network, Religious Principle

บทนา
ในฐานะที่ ผูว้ ิจยั เป็ นเจ้าอาวาสวัดทองนพคุณ จังหวัดเพชรบุรี การดําเนิ นการตามบทบาทของการเป็ นผูน้ าํ องค์กรวัด
จึ งเห็นว่าบทบาทด้านการสื บทอดพระพุทธศาสนาเป็ นบทบาทที่สําคัญยิ่ง การไม่ดาํ เนิ นตามทางที่พระพุทธองค์ได้ทรงสอนไว้
ไม่ประพฤติปฏิบตั ิตามนั้นเป็ นอย่างไร เช่น เวลามาวัด มาบวชก็ดี หรื อมาทําบุญตักบาตรก็ดี มาโดยไม่สนใจจะศึกษาพระธรรมคํา
สอน ไม่รู้ว่า สิ่ งต่างๆ ที่พระพุทธองค์ สั่งสอนให้กระทํากันนั้น มีอะไรบ้าง เป็ นเหมือนกับคนหู หนวก ตาบอด ไม่รู้จกั เรื่ องผิด
ถูก ดี ชัว่ ไม่รู้วา่ อะไรควร อะไรไม่ควร เมื่อเป็ นเช่นนี้แล้ว การประพฤติปฏิบตั ิธรรมตามพระพุทธศาสนาก็เป็ นไปแบบลุ่มๆ ดอนๆ
เป็ นไปแบบผิดๆ ถูกๆ ไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ หลักธรรมที่พระพุทธองค์ได้ทรงสั่งสอนไว้ แต่เป็ นไปในลักษณะของความงม
งาย มีความคิดของลัทธิ อื่น ปะปนกับคําสอนของพระพุทธศาสนา จนกระทัง่ ไม่รู้วา่ พุทธศาสนานี้ สอนอะไร อย่างที่เราเห็นกันอยู่
ทุ ก วัน นี้ ด้ว ยความยึ ด มั่น นี้ ผู ว้ ิ จัย จึ ง มี ค วามมุ่ ง มั่น ที่ จ ะศึ ก ษาโดยผ่ า นกระบวนการวิ จัย โดยมี เ ป้ า หมายหลัก คื อ เพื่ อ สื บ ทอด
พระพุทธศาสนา และจากการที่ผวู ้ ิจยั ได้มีประสบการณ์เป็ นเจ้าอาวาสในวัดทองนพคุณ จังหวัดเพชรบุรี มาเป็ นเวลากว่า 20 ปี เศษ
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 10 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม – สิ งหาคม พ.ศ. 2563
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การได้คลุกคลีกบั ประชาชนในชุมชนรอบวัดโดยผ่านการได้รับกิจนิ มนต์ในโอกาสต่างๆ การมีส่วนร่ วมกับชุมชนในการปฏิบตั ิกิจ
ทางศาสนา ด้วยกิจกรรมต่างๆ ของวัด ทําให้ผูว้ ิจยั ต้องศึกษาเพื่อหาข้อความรู ้ที่จะนําไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนบริ บทวัด
ทองนพคุณ เพื่อให้การดํารงตนของสมาชิกในชุมชนอยูใ่ นหลักการของพระพุทธศาสนา
หลักคําสอนของพระพุทธศาสนาที่แท้จริ งนั้น ท่านสอนในเรื่ องหลักกรรม คือ ดี ชัว่ สุ ข ทุกข์น้ นั อยูท่ ี่การกระทํา กรรม
คือการกระทํา กรรมมี 3 อย่าง คือ กายกรรม วจีกรรรม มโนกรรม กรรมทางกาย เรี ยกว่า กายกรรม ทางวาจา เรี ยกว่า วจีกรรม ทาง
จิตใจ ทางความคิดอ่าน คือ มโนกรรม เมื่อทําไปแล้ว ซึ่ งทําได้ 2 ทาง คือ ทําดีหรื อทําชัว่ คิดดี คิดชัว่ พูดดีหรื อพูดไม่ดี เมื่อทําไป
แล้ว ผลก็จะต้องตามมา คือ ผลดี หรื อผลไม่ดี ผลดี คือความสุ ข ความเจริ ญรุ่ งเรื อง ผลไม่ดี คือความทุกข์ ความหายนะนี้ คือ หลัก
ของพระพุทธศาสนา[1]
ดังนั้น พวกเราชาวพุทธทั้งหลาย ผูม้ ี ความศรั ทธาเลื่อมใส ผูเ้ ห็ นคุ ณค่าอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธศาสนา ขอให้เรายึด
แนวทางที่พระพุทธองค์ได้ทรงให้กบั พวกเราไว้ให้สืบทอด ถ่ายทอดมรดกอันลํ้าค่าอันนี้ ด้วยการศึกษา ปฏิบตั ิ บรรลุธรรมแล้วจึง
ค่อยนําไปเผยแผ่ ถ้าเราสามารถประพฤติปฏิบตั ิอย่างนี้ ได้แล้ว พระพุทธศาสนาก็จะอยูก่ บั โลกของเราไปอีกยาวนาน แต่ถา้ เราไม่
ประพฤติปฏิบตั ิตามศาสนาของเราก็จะค่อยหดหายไปในที่สุดก็จะไม่มีศาสนาเหลืออยูใ่ นโลกนี้ อีกต่อไป จึงขอให้ท่านทั้งหลายจง
ตั้งอยู่ในความไม่ ประมาท พยายามขวนขวายศึ กษาและประพฤติ ปฏิ บตั ิ เพื่อให้บรรลุธรรม แล้วจึ งนําไปเผยแผ่ เพื่อความสุ ข
ความเจริ ญ แก่สังคมโลกต่อไป

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อสร้างเครื อข่ายทุนในพื้นที่ที่ได้รับการบริ หารแบบหลักศาสนธรรม ที่มีผลต่อการสื บทอดพระพุทธศาสนาในวัด
ทองนพคุณ อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
2. ศึกษาผลของเครื อข่ายทุนในพื้นที่ที่เอื้อต่อการสื บทอดพระพุทธศาสนา ในวัดทองนพคุณอําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจยั และพัฒนา (Research and Development) มีข้ นั ตอนการวิจยั และพัฒนา แบ่งเป็ น 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 ขั้นตอนการพัฒนาเครื อข่ ายทุนในพืน้ ที่ในขั้นตอนนี้ ผวู ้ ิจยั ใช้กระบวนการทั้งการวิจยั เชิงสํารวจคือมีการสํารวจ
ความต้อ งการใน การพัฒ นาตนเองของวัด ทองนพคุ ณ จัง หวัด เพชรบุ รี และศึ ก ษาสํ า รวจปั จ จัย เกื้ อ หนุ น วัด ทองนพคุ ณ
จังหวัดเพชรบุ รี โดยผ่านเครื อข่ายทุ นในพื้นที่ จากองค์กรต่างๆ 13 เครื อข่าย คื อ 1) สถาบันอุดมศึ กษา ในท้องถิ่ น 2) คณะพระ
สังฆาธิ การ 3) องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น 4) อสม. 5) คณะสมาชิ กของเครื อข่ายและนักเรี ยนในวัดทองนพคุณ 6) สํานักงาน
พระพุท ธศาสนา 7) ชมรมผูส้ ู ง อายุใ นชุ ม ชน 8) ภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น 9) กลุ่ ม ส่ ง เสริ ม อาชี พ 10) กลุ่ ม ประชาสั ม พัน ธ์ 11) กลุ่ ม
สนับสนุนด้านกิจกรรมของวัด 12) เครื อข่ายศาสนา และ 13) หน่วยรักษาความปลอดภัย จากนั้นรวบรวมองค์กรเหล่านี้ มาจัดตั้งใน
รู ปแบบคณะกรรมการเครื อข่าย แบ่ งบทบาทหน้าที่ กนั ประชุ มระดมสมองวางแผนร่ วมกันพัฒนานักเรี ยนในวัดทองนพคุ ณ
จังหวัดเพชรบุรี ตลอดในระยะเวลา 4 ภาคเรี ยน (2 ปี ) ขั้นนี้คือขั้นพัฒนาเครื อข่าย [2]
ระยะที่ 2 พัฒนากิจกรรมในวัดทองนพคุณ จังหวัดเพชรบุรี ในขั้นตอนนี้ เป็ นการระดมสมองของสมาชิกเครื อข่ายทุนใน
พื้นที่เพื่อกําหนดกิจกรรมของวัดในโอกาสต่างๆ ตลอด 1 ปี ของการดําเนิ นการวิจยั ในช่วงระยะเวลาระหว่างเดือนธันวาคม 2560
ถึงเดือนมิถุนายน 2562
ระยะที่ 3 ทดลองตามกิจกรรมของวัดที่เครื อข่ ายร่ วมกันกาหนดขึน้ ในขั้นตอนนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งทดลอง โดยผูว้ ิจยั นํา
กิจกรรมของวัดมาเป็ นตัวแปรหลักในการสร้างความเข้มแข็งของเครื อข่าย และเพื่อให้เครื อข่ายเป็ นพลังขับเคลื่อนร่ วมกับพุทธ
บริ ษทั 4 ที่เข้าร่ วมกิจกรรมของวัดเพื่อให้เกิดการสื บทอดพระพุทธศาสนา โดยใช้แผนแบบในการทดลองคือ การประเมินความ
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เข้ม แข็งของเครื อ ข่ ายและการสื บ ทอดพระพุท ธบริ ษ ัท 4 ในระยะก่ อ นการมี เครื อ ข่ า ย ระหว่างการดําเนิ นงานของเครื อ ข่ า ย
จนสิ้ นสุ ดระยะเวลาในการทําวิจยั

สรุปผลการวิจยั
พุทธบริ ษทั ทั้ง 4 ภายในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ได้ทดลองใช้ยทุ ธศาสตร์ การสื บทอดพระพุทธศาสนา โดยการ
บริ หารเครื อข่ายทุนในพื้นที่ดว้ ยหลักศาสนธรรม ของวัดทองนพคุณ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อชักนําคุณค่าแห่ งการสื บทอด การรักษา
และการพัฒนาจิตใจโดยมีวดั ทองนพคุณเป็ นศูนย์กลางอย่างแท้จริ งทั้งนี้ เมื่อได้ทดลองยุทธศาสตร์ ได้รับความร่ วมมือหรื อความ
สามัคคี อีกทั้งยังเกิดความร่ วมแรงร่ วมใจจากหลายฝ่ ายด้วยกัน ไม่วา่ จากทางเยาวชน ผูป้ กครอง รวมถึงพระภิกษุ สามเณรเพื่อสร้าง
สภาพแวดล้อมจากการพัฒนาเครื อข่ายภายในวัดทองนพคุณ ผลจากแรงกายแรงใจในการพัฒนาครั้งนี้ส่งผลให้เกิดเครื อข่ายของวัด
ทองนพคุณ ดังต่อไปนี้ 1) เครื อข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2) เครื อข่ายคณะพระสังฆาธิ การ 3) เครื อข่ายองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น 4) เครื อข่าย อสม. 5) เครื อข่ายครู และพุทธบริ ษทั ทั้ง 4 6) เครื อข่ายศาสนา 7) เครื อข่ายสํานักพระพุทธศาสนา 8) เครื อข่าย
รักษาความปลอดภัย 9) เครื อข่ายชมรมผูส้ ู งอายุ 10)เครื อข่ายประชาสัมพันธ์ 11) เครื อข่ายภูมิปัญญาท้องถิ่น 12) เครื อข่ายกลุ่ม
สนับสนุนกิจกรรมของวัด 13) เครื อข่ายกลุ่มส่ งเสริ มอาชีพ
ทุ ก เครื อข่ า ยมี ก ารเติ บ โตและเข้ม แข็ ง มากขึ้ นโดยลํา ดับ การทดลองบริ หารโดยใช้ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารสื บ ทอด
พระพุทธศาสนาโดยการบริ หารเครื อข่ายทุนในพื้นที่ดว้ ยหลักศาสนธรรม ดังนี้
1. ทุ นด้านทรั พยากรมนุ ษย์ มี พระภิ กษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิ กา พร้ อมด้วยคณะครู และนักเรี ยนซึ่ งอยู่ในบริ เวณ
โดยรอบของวัดทองนพคุณ ที่ มีส่วนร่ วมในทํากิ จกรรมการสื บทอดพระพุทธศาสนา ของวัดทองนพคุ ณได้ผลมากยิ่งขึ้น ภิ กษุ
สามเณร มีบทบาทในการอบรมสั่งสอนและรักษาพระธรรมวินยั ในพระพุทธศาสนาแก่ญาติโยม อุบาสก อุบาสิ กา เป็ นศูนย์รวม
จิตใจในการปฏิบตั ิท้ งั ทางตรงและทางอ้อม เช่น การรักษาศีลในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา อีกทั้งยังให้ความร่ วมมือในกิจกรรม
ต่างๆ ของวัด โดยมีวตั ถุประสงค์เดียวกันคือ ช่วยกันสื บทอดและรักษาวัดทองนพคุณโดยมีเจ้าอาวาสเป็ นผูน้ าํ ในการปฏิบตั ิธรรม
ต่างๆ จึงเป็ นแรงผลักดันให้ชาวบ้านและชุมชนปฏิบตั ิไปในทางเดียวกันอย่างพร้อมเพรี ยง
2. ทุนด้านวัฒนธรรม เนื่องด้วยในบริ บทโดยรอบของวัดทองนพคุณ มีผทู ้ ี่นบั ถือสัญชาติไทยซึ่ งเป็ นชาวไทยพุทธ ไทย
ทรงดํา ไทยเชื้ อสายจี น ได้มาร่ วมในการประกอบกิ จกรรมกับทางวัดทองนพคุ ณมาโดยตลอด จึ งถื อได้ว่าเป็ นการแลกเปลี่ ยน
วัฒนธรรมนําสิ่ งที่เป็ นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมของตนเอง มารวมกันหล่อหลอมเป็ นหนึ่ งเดียว พร้อมกับใช้พ้นื ที่วดั ทองนพคุณใน
การแสดงออกด้วยการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสื่ อให้นกั ท่องเที่ยวรวมถึงชาวบ้านบริ เวณโดยรอบได้เห็นการแสดงพื้นบ้าน ประเพณี
พื้นบ้าน ที่ปฏิบตั ิสืบทอดกันมาภายในชุมชน ไม่วา่ จะเป็ นกิจกรรมทางพระพุทธศาสนากิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านอาชีพโบราณที่
สื บทอดกันภายในชุมชนต่างล้วนได้รับการสนับสนุนและแสดงออกผ่านกิจกรรมและพื้นที่ภายในวัดทองนพคุณ
3. ทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติ แม่น้ าํ แหล่งเพาะปลูก และอาหารอันเกิดจากสภาพแวดล้อมและพื้นที่บริ เวณวัดทองนพคุณมี
แม่น้ าํ ไหลผ่าน ได้แก่ คลองบางจาก อีกทั้งโดยรอบยังเป็ นแหล่งเกษตรกรรม การเพาะปลูกข้าว และนํ้ายังอุดมสมบูรณ์ มีพนั ธุ์พืชผัก
นานาชนิ ด ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรล้วนเป็ นแหล่งรายได้ของชุมชนในพื้นที่ ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนให้นาํ มาค้าขายแลกเปลี่ยนภายใน
ตลาดริ มนํ้าวัดทองนพคุณ วัดจึงเป็ นแรงส่ งเสริ มให้ชาวบ้านมีรายได้มากขึ้นจากสภาพแวดล้อมที่เป็ นอยูไ่ ด้เป็ นอย่างดี
4. ทุนด้านเทคโนโลยี และสิ่ งอํานวยความสะดวก มีอุปกรณ์มาตรฐานที่ใช้ในการส่ งเสริ ม การเรี ยนรู ้ การศึกษา มีหอ้ ง
อบรมสัมมนาที่ประกอบไปด้วย จอภาพระบบคอมพิวเตอร์ ใช้ในงานนําเสนอต่างๆ มีระบบระบายความร้อนที่ประหยัดพลังงาน มี
เจ้าหน้าที่ ในการนําเสนอ และผลิ ตสื่ อบริ การความรู ้ แ ก่ ชุมชน มี การติ ดต่อสื่ อสารทั้งทาง Facebook และทาง LINE พร้ อมทั้ง
เจ้าหน้าที่ ในการประชาสั มพันธ์ แ ละเข้าถึ งข้อ มู ลอย่างรวดเร็ วมี การติ ดต่ อสื่ อ สารทั้งทาง Facebook และทาง LINE พร้ อ มทั้ง
เจ้าหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์และเข้าถึงข้อมูลอย่างรวดเร็ วจึ งส่ งผลให้เกิดความยัง่ ยืน ทั้งต่อสภาพจิตใจที่รักและศรัทธาในวัด
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และกระตุน้ สภาพเศรษฐกิจภายในชุมชน ให้ประชาชนมีรายได้ เมื่อชุมชนแข็งแรงวัดแข็งแรง ก็ส่งผลดีต่อประเทศชาติอนั มีศาสนา
พุทธเป็ นศาสนาหลักสื บต่อไป
ผลวิเคราะห์ ความสั มพันธ์ ระหว่ างพฤติกรรมการบริหารเครื อข่ ายทุนในพืน้ ทีด่ ้ วยหลักศาสนธรรมของเจ้ าอาวาสวัดทองนพคุณ
กระบวนการทดลองได้ปฏิบตั ิต่อเนื่ องตลอดระยะเวลา 1 ปี ที่ผ่านมา มีการวัดและประเมินผลหลังจบกระบวนการตาม
แผนงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีเครื่ องมือทั้งแบบสอบถาม แบบประเมิน รายงานการประชุม การพัฒนาตามข้อเสนอแนะ นํามาทําการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล หาค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ได้ผลเป็ นที่น่าพอใจด้วยเกณฑ์การวัดทางสถิติ พบว่าพฤติกรรม การบริ หาร
เครื อข่ายทุนในพื้นที่ดว้ ยหลักศาสนธรรม อยูใ่ นระดับมาก แสดงว่าการใช้ยทุ ธศาสตร์ ในการพัฒนาครั้งนี้ประสบความสําเร็ จ
ผลการประเมิ น พฤติ ก รรมการบริ หารเครื อข่ า ยทุ น ในพื้ น ที่ ด้ว ยหลัก ศาสนธรรม ของเจ้า อาวาสวัด ทองนพคุ ณ
โดยภาพรวม พบว่า
ด้ านที่ 1 การใช้ หลักธรรมในการบริหาร พฤติกรรมการบริ หารเครื อข่ายทุนในพื้นที่ดว้ ยหลักศาสนธรรม ของเจ้าอาวาส
วัดทองนพคุณ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยเรี ยงลําดับจากมากไปหาน้อย ได้ดงั นี้ เจ้าอาวาสเป็ นผูย้ ึดหลักธรรมวินยั ในการ
บริ หาร มีระดับการบริ หารมากที่สุด ระดับมาก มีดงั นี้ เจ้าอาวาสเป็ นผูใ้ ช้เหตุผลในการบริ หารเจ้าอาวาสเป็ นผูย้ ึดหลักความจริ งใจ
ในการบริ หาร และเจ้าอาวาสเป็ นผูย้ ดึ หลักความถูกต้อง เป็ นลําดับสุ ดท้าย
ด้ านที่ 2 การป้ องกันความเสื่ อมนาไปสู่ ความเจริ ญ พฤติกรรมการบริ หารเครื อข่ายทุนในพื้นที่ดว้ ยหลักศาสนธรรม ของ
เจ้าอาวาสวัดทองนพคุณ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรี ยงลําดับจากมากไปหาน้อย ได้ดงั นี้ เจ้าอาวาสให้ความเคารพต่อผู ้
อาวุโส อยูใ่ นลําดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่ เจ้าอาวาสปฏิบตั ิตามกฎระเบียบที่ ถูกต้องเจ้าอาวาสหมัน่ ประชุมร่ วมกันในการทํา
กิจกรรมมีระดับการบริ หารมากที่สุดและเจ้าอาวาสไม่เอาเปรี ยบผูอ้ ยูร่ ่ วมกัน มีระดับการบริ หารมากเป็ นลําดับสุ ดท้าย
ด้ านที่ 3 ปฏิบัตหิ น้ าทีด่ ้ วยศีลธรรมพฤติกรรมการบริ หารเครื อข่ายทุนในพื้นที่ดว้ ยหลักศาสนธรรม ของเจ้าอาวาสวัดทอง
นพคุณ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยเรี ยงลําดับจากมากไปหาน้อย ได้ดงั นี้เจ้าอาวาสมีภาวะผูน้ าํ ในการทํากิจกรรมต่างๆ อยูใ่ น
ลําดับมาก รองลงมาได้แก่ เจ้าอาวาสเอาใจใส่ ดูแลต่อภิกษุสามเณร เจ้าอาวาสปฏิบตั ิตนน่าเลื่อมใสศรัทธาต่ออุบาสก อุบาสิ กา และ
เจ้าอาวาสปฏิบตั ิตนน่าเลื่อมใสศรัทธาต่อภิกษุ เป็ นลําดับสุ ดท้าย
ด้ านที่ 4 การทางานที่ดี ทาสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ พฤติกรรมการบริ หารเครื อข่ายทุนในพื้นที่ดว้ ยหลักศาสนธรรม ของ
เจ้าอาวาสวัดทองนพคุณ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยเรี ยงลําดับจากมากไปหาน้อย ได้ดงั นี้เจ้าอาวาสมีจิตมุ่งมัน่ ในการบริ หาร
อยูใ่ นลําดับมาก รองลงมาได้แก่เจ้าอาวาสมีการพัฒนาในการบริ หาร เจ้าอาวาสมีการคิดวิเคราะห์ไตร่ ตรองและเจ้าอาวาสไม่ใช้
อารมณ์ในการบริ หาร อยูใ่ นระดับมากเป็ นลําดับสุ ดท้าย
ด้ านที่ 5 ความเอื้อเฟื้ อเกื้อกูล พฤติกรรมการบริ หารเครื อข่ายทุนในพื้นที่ดว้ ยหลักศาสนธรรม ของเจ้าอาวาสวัดทองนพ
คุณ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยเรี ยงลําดับจากมากไปหาน้อย ได้ดงั นี้ เจ้าอาวาสเสี ยสละเพื่อส่ วนรวมมากกว่าส่ วนตน อยูใ่ น
ลําดับมากที่ สุด รองลงมาได้แก่เจ้าอาวาสวางตนเสมอต้นเสมอปลาย เจ้าอาวาสปฏิ บตั ิเหมาะสมกับหน้าที่ และเจ้าอาวาสพูดจา
เหมาะสมกับหน้าที่อยูใ่ นระดับมากเป็ นลําดับสุ ดท้าย

อภิปรายผลการวิจัย
การสื บทอดพระพุทธศาสนาโดยการบริ หารเครื อข่ายทุนในพื้นที่ ดว้ ยหลัก ศาสนธรรมของวัดทองนพคุณ จังหวัดเพชรบุรี
อภิปรายผลการวิจยั ได้ดงั นี้
1. เครื อข่ายทุนในพื้นที่โดยใช้หลักศาสนธรรม ที่มีผลต่อการสื บทอดพระพุทธศาสนาในวัดทองนพคุณ อําเภอเมือง จังหวัด
เพชรบุรี จํานวนเครื อข่ายที่เข้มแข็งมีจาํ นวนทั้งสิ้ น 13 เครื อข่าย คือ1) สถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่น 2) คณะพระสังฆาธิ การ 3) องค์กร
ปกครองท้องถิ่น 4) อสม. 5) คณะสมาชิกของเครื อข่ายครู และนักเรี ยนในวัดทองนพคุณ 6) สํานักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดเพชรบุรี
7) ชมรมผูส้ ู งอายุในชุมชน 8) ภูมิปัญญาท้องถิ่น 9) กลุ่มส่ งเสริ มอาชีพ 10) กลุ่มประชาสัมพันธ์ 11) กลุ่มสนับสนุ นด้านกิจกรรมของวัด
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12) เครื อข่ายศาสนา 13) หน่ วยรั กษาความปลอดภัย ทั้ง 13 ภาคี น้ ี ทาํ งานได้อย่างสอดประสานกันโดยยึดหลักศาสนธรรม คือ 1) ยึด
หลักธรรมเป็ นที่ต้ งั 2) มีการประชุมกันอย่างสมํ่าเสมอ 3) การปฏิบตั ิตนอันสมควรต่อการสื บทอดพระพุทธศาสนาอย่างสมํ่าเสมอ 4) มี
ความมุ่งมัน่ ในการทํากิจกรรมต่างๆ ของวัดอย่างเต็มกําลังความสามารถ 5) มีหลักการในการโน้มน้าวให้บุคคลอื่นๆ ได้มีส่วนร่ วมสื บ
ทอดพระพุทธศาสนา
ด้ านที่ 1 การใช้ หลักธรรมในการบริหาร พฤติกรรมการบริ หารเครื อข่ายทุนในพื้นที่ดว้ ยหลักศาสนธรรม ของเจ้าอาวาสวัดทอง
นพคุณ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก จากผลการประเมินนี้ ช้ ีให้เห็นว่าหลักธรรมในการบริ หารได้รับการยอมรับในระดับมากถึงมากที่สุด
เกิดจากที่ผา่ นมา เจ้าอาวาสได้ใช้ความเมตตาความรักใคร่ ปรารถนาจะให้ผอู ้ ื่นมีความสุ ข มีความคิดช่วยเหลือ การให้กาํ ลังใจ การแสดง
ความยินดี การวางตัวเป็ นกลาง เรี ยกได้วา่ มีพรหมวิหารธรรมในการบริ หารอย่างแท้จริ ง ทั้งยังละอคติ คือ การกระทําอันไม่เที่ยงธรรม ไม่
มีความลําเอียงเพราะรักใคร่ เพราะโกรธ เพราะเขลา เพราะกลัว มีความกล้าหาญในการใช้หลักธรรมในการบริ หารจึงเป็ นแรงผลักดันให้
เกิดความสําเร็ จชัดเจนจากผลการประเมินโดยรวมสอดคล้องกับวิญญู กินะเสน และคณะ [3] ศึกษาเรื่ องการส่ งเสริ มการพัฒนาเยาวชน
ตามวิถีพุทธของสถาบันทางสังคมในจังหวัดนครปฐม ผลการวิจยั พบว่า สถาบันศาสนาควรมีการจัดกิจกรรมในวันสําคัญทางศาสนา
เพื่อให้เยาวชนได้ศึกษาเรี ยนรู ้และปฏิบตั ิตามและสถาบันการศึกษาควรส่ งเสริ มให้เยาวชนได้แสดงออกอย่างเต็มที่ในกิจกรรมต่างๆของ
โรงเรี ยนเพื่อการเสริ มสร้างประสบการณ์ชีวิตที่ดีและสอดคล้องกับ โสภาคภู่ดอก [4] เรื่ อง “บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาเยาวชน :
ศึกษาเฉพาะกรณี ศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ภาคที่ 16” พบว่าพระสงฆ์ที่มีการศึกษาทางแผนกธรรมและประสบการณ์
ต่างกันมี บทบาทในการพัฒนาเยาวชนด้วยการให้การศึกษาและฝึ กอบรมแตกต่างกันโดยพระสงฆ์ที่มีระดับการศึกษานักธรรมเอกมี
บทบาทในการพัฒนาเยาวชนมากกว่านักธรรมตรี และนักธรรมโทและพระสงฆ์ที่มีประสบการณ์ 5-10 ปี และมากกว่า10 ปี มีบทบาทใน
การพัฒนาเยาวชนมากกว่าพระสงฆ์ที่มีประสบการณ์ต่าํ กว่า 5 ปี
ด้ านที่ 2 การป้ องกันความเสื่ อมนาไปสู่ ความเจริ ญ พฤติกรรมการบริ หารเครื อข่ายทุนในพื้นที่ ดว้ ยหลักศาสนธรรม ของเจ้า
อาวาสวัดทองนพคุณ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ผลการประเมินนี้ ช้ ีให้เห็นว่าเจ้าอาวาสคํานึ งถึงความสามัคคีโดยใช้เครื่ องยึดเหนี่ ยว
จิตใจ ได้แก่ ทานการให้ การแบ่งปั น ทั้งความรู ้ ความคิด สิ่ งของ ได้ร่วมประชุมเจรจาด้วยถ้อยคําไพเราะอ่อนหวาน ก่อให้เกิดประโยชน์
ในส่ วนรวม วางตนเหมาะสมในฐานะของตนเอง จึงเป็ นส่ วนยกระดับการพัฒนาดีข้ ึน จนได้รับผลการประเมินดีถึงดีมาก สอดคล้องกับ
พระมหาประยุทธ์ปยุตฺโต [5] ได้กล่าวไว้ในหนังสื อ “พระพุทธศาสนากับสังคมไทยปั จจุบนั ” ว่าสถาบันศาสนาเช่นวัดและคณะสงฆ์ควร
ทําหน้าที่อย่างจริ งจังในการส่ งเสริ มศีลธรรมจรรยาแก่คนในชุมชนด้วยการอบรมสั่งสอนโดยตรงหรื อจัดตั้งโรงเรี ยนพุทธศาสนาวัน
อาทิตย์หรื อวันพระหรื อยุวพุทธิ กสมาคมหรื อสมาคมทางศาสนาอื่นๆเพื่ออบรมให้ความรู ้ทางศาสนาโดยสมํ่าเสมอและทัว่ ถึงรวมทั้ง
ส่ งเสริ มชักชวนให้บิดามารดาผูป้ กครองทําตนเป็ นตัวอย่างที่ดีแก่เด็กในการปฏิบตั ิกิจทางศาสนาตามโอกาสอันควรพระพุทธศาสนาเป็ น
สถาบันที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับวิถีชีวิตของคนไทยเป็ นแหล่งที่มาของวัฒนธรรมขนบธรรมเนี ยมประเพณี ไทยและค่านิ ยมต่างๆใน
ปั จจุ บนั สถาบันศาสนาได้ให้การสนับสนุ นด้านการศึ กษาแก่ เด็กและเยาวชนในชนบทที่ ดอ้ ยโอกาสทางการศึ กษาอย่างกว้างขวาง
โดยเฉพาะการบวชเรี ยนเป็ นการให้โอกาสทางการศึกษาแก่ผดู ้ อ้ ยโอกาสแล้วการฝึ กอบรมตามหลักพุทธศาสนาแก่พระสงฆ์สามเณรขณะ
บวชยังเป็ นสิ่ งที่สาํ คัญที่ช่วยเสริ มสร้างคุณธรรมจริ ยธรรมแก่ผบู ้ วชได้เป็ นอย่างดี
ด้ านที่ 3 ปฏิบัติหน้ าที่ด้วยศีลธรรมพฤติกรรมการบริ หารเครื อข่ายทุนในพื้นที่ดว้ ยหลักศาสนธรรม ของเจ้าอาวาสวัดทองนพ
คุณ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ระดับการประเมิ นได้ผลจากการบริ หารด้วยการปฏิ บตั ิบริ หารของเจ้าอาวาส มี การแบ่งปั นเพื่อการ
อนุเคราะห์ สํารวมด้วยกาย วาจา ใจ สะอาดเรี ยบร้อยดีงาม ช่วยระงับความทุกข์ยากเดือดร้อนต่อผูใ้ กล้ชิด มีอธั ยาศัยซื่ อตรงในความสุ จริ ต
อีกทั้งยังหมัน่ บําเพ็ญเพียรเพื่อขจัดหรื อทําลายอกุศลกรรม ระงับเสี ยได้ซ่ ึ งความโกรธ ไม่เบียดเบียนคนอื่น อดกลั้นไม่ปล่อยกาย วาจา ใจ
ตามอารมณ์ อีกทั้งยังธํารงรักษาไว้ซ่ ึ งคุณธรรม จึงเรี ยกได้วา่ ปฏิบตั ิบริ หารหน้าที่ดว้ ยศีลธรรมอย่างครบถ้วน สอดคล้องกับ กิตติ์ ขวัญ
นาค[6] วิจัยเกี่ ยวกับ การศึ กษาบทบาทการทํางานเป็ นเครื อข่ ายของพระสงฆ์นักพัฒนาในจังหวัดเชี ยงใหม่ ผลการศึ กษาพบว่า1)
พัฒนาการของเครื อข่ายพระสงฆ์นกั พัฒนาในจังหวัดเชียงใหม่ เครื อข่ายพระสงฆ์นกั พัฒนามีพฒั นาการการทํางานก่อตั้งของเครื อข่าย 4
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 10 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม – สิ งหาคม พ.ศ. 2563

18

Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University.
10 (May - August) 13 - 21 (2020) Vol. 10, No. 2

ระยะ ดังนี้ ระยะแรก ช่วงก่อนการก่อตั้งเครื อข่ายพระสงฆ์นักพัฒนา พระสงฆ์นักพัฒนาส่ วนใหญ่ทาํ งานในลักษณะปั จเจก ขาดการ
สนับสนุนจากองค์กร หรื อคณะสงฆ์ปกครอง ขาดความชัดเจนในกระบวนการและประเด็นการทํางาน ขาดการถอดบทเรี ยนการเรี ยนรู ้
และขาดการติดต่อสื่ อสารที่ทนั สมัย ระยะที่สอง ช่วงก่อตั้งเครื อข่ายพระสงฆ์นกั พัฒนา มีพฒั นาการ การก่อเกิดเครื อข่ายในลักษณะเป็ น
เครื อข่ าย วิวฒ
ั นาการ คื อ เป็ นการถื อกําเนิ ดโดยไม่ ได้เป็ นไปตามธรรมชาติ ต้ งั แต่ แรก และไม่ ได้เกิ ดจากการจัดตั้งโดยตรง แต่ มี
กระบวนการพัฒนาผสมผสานอยู่ ถูกจุดประกายความคิดจากภายนอก สร้างพันธสัญญาเป็ นเครื อข่ายช่วยเหลือกัน ระยะที่สาม เป็ นช่วง
การเติบโตหลังจากการก่อตั้ง มีการดําเนิ นงานโดยรู ปแบบเครื อข่ายเชิงประเด็นกิจกรรมเป็ นหลัก โดยอาศัยการทํางานของส่ วนงานกอง
เลขาฯ ที่พฒั นาเกิดขึ้น คือ สถาบันโพธิ ยาลัย และพัฒนาการระยะที่สี่คือ การดําเนิ นงานพัฒนาการช่วงปั จจุบนั เครื อข่ายพระสงฆ์ที่มี
ความเชื่อและอุดมการณ์เดียวกันในการสร้างชุมชนให้อยูเ่ ย็นเป็ นสุ ข โดยอาศัยหลักพุทธธรรมนําปั ญญามาใช้บูรณาการดําเนิ นงานของ
เครื อข่ายฯ และการดําเนิ นงานเกิดเป็ นรู ปธรรม เป็ นเชิ งประจักษ์มากขึ้น 2) ทัศนะของพระสงฆ์ที่มีต่อบทบาทการทํางานของเครื อข่าย
พระสงฆ์นักพัฒนา พบว่า มี ทศั นะต่อบทบาทการทํางานของเครื อข่ายพระสงฆ์นักพัฒนา ในด้านการส่ งเสริ มสุ ขภาพอนามัยของ
ประชาชนในชุมชนมากที่สุดรองลงมา คือ ด้านการสงเคราะห์ช่วยเหลือ/บรรเทาทุกข์และด้านการศึกษา ด้านการส่ งเสริ มสวัสดิการชุมชน
ตลอดจนด้านการอนุ รักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ตามลําดับ และเมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า พระสงฆ์ที่มีบทบาทต่อการ
ทํางานของเครื อข่ายพระสงฆ์นกั พัฒนามีทศั นะต่อบทบาทการทํางานของเครื อข่ายพระสงฆ์นกั พัฒนาในระดับมากที่สุด
ด้ านที่ 4 การทางานที่ดี ทาสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ พฤติกรรมการบริ หารเครื อข่ายทุนในพื้นที่ ดว้ ยหลักศาสนธรรม ของเจ้า
อาวาสวัดทองนพคุณ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ระดับการบริ หารได้รับการประเมินมากถึงมากที่สุดมาจากความอดทนอดกลั้น ความ
ขยันพากเพียร พิจารณาให้เห็นตามข้อเท็จจริ ง ด้วยปั ญญาความรอบรู ้ที่หมัน่ ศึกษาหาความรู ้เพื่อเติม มีความโอบอ้อมอารี ไม่ตื่นเต้นมัว
เมาในความสําเร็ จที่ เป็ นอยู่ ก่อเริ่ มเพิ่มใหม่อยู่เสมอ เป็ นผูฉ้ ลาดในการดูคน สามารถเลือกแต่งตั้งบุ คคลให้เหมาะสมกับงานได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม จนสามารถบริ หารได้ตรงใจกับผูร้ ่ วมงาน สอดคล้องกับงานวิจยั ของพระครู ปลัดกิจเมธี ติกฺขวีโร (เพื่อนฝูง) [7] ศึกษา
การศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเยาวชนในเขตตําบลดอนมูลอําเภอสู งเม่นจังหวัดแพร่ พบว่าพระสงฆ์ที่
พึงปฏิบตั ิในการแก้ไขปั ญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเยาวชนในเขตพื้นที่คือ 1) การสร้างเครื อข่ายเฝ้าระวังปั ญหาระหว่างบ้าน
โรงเรี ยนชุมชนและกลุ่มเพื่อนวัยรุ่ นให้ผูน้ าํ ชุมชนได้มีบทบาทในการช่วยกันประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตาํ รวจอาสาสมัครตํารวจบ้าน
ผูป้ กครองครู อาจารย์และประชาชนในชุมชนช่วยกันเฝ้ าระวังพฤติกรรมที่ ไม่เหมาะสมของเด็กวัยรุ่ นไม่ให้เกิ ดปั ญหาภายในชุมชน 2)
โรงเรี ยนควรให้การสนับสนุ นพระสงฆ์ได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่ วมในการเรี ยนการสอนจริ ยศึกษาในโรงเรี ยนอย่างจริ งจังและมีระบบ
ระเบียบมากขึ้นและ 3) ควรให้การสนับสนุ นและส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนได้มีโอกาสเข้าร่ วมกิจกรรมต่างๆทางจริ ยธรรมและสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของนลินีเรื องฤทธิ ศกั ดิ์ [8] ศึกษารู ปแบบและแนวทางการสร้ างเครื อข่ายและการเป็ นหุ ้นส่ วนทางสังคมระหว่างประเทศของ
องค์การคนพิการ: กรณี ศึกษาศูนย์พฒั นาและฝึ กอบรมคนพิการแห่ งเอเชียและแปซิ ฟิกผลการศึกษาพบว่า องค์การคนพิการแบ่งออกได้
เป็ น 2 ประเภทคือ 1) องค์การของคนพิการเป็ นองค์การที่คนพิการจัดตั้งขึ้นและเป็ นผูด้ าํ เนิ นการบริ หารจัดการและ 2) องค์การเพื่อคน
พิการเป็ นองค์การที่จดั ตั้งและบริ หารงานโดยคนไม่พิการองค์การของ/ เพื่อคนพิการมีบทบาทด้านฟื้ นฟูสมรรถภาพการพิทกั ษ์สิทธิ และ
การให้โอกาสการสนับสนุ นทางสังคมการประสานงานการสร้างเครื อข่ายและการสร้างการตระหนักรู ้ของสังคมโดยรู ปแบบการสร้าง
เครื อข่ายและหุ น้ ส่ วนทางสังคมขององค์การและเพื่อคนพิการอยูบ่ นพื้นฐานของการแลกเปลี่ยนทรัพยากรการสนับสนุนองค์การการสร้าง
พันธมิ ตรและการสร้ างความร่ วมมือโดยมี คนพิการเป็ นศูนย์กลางในการพัฒนาจากกรณี ศึกษาศูนย์พฒั นาและฝึ กอบรมคนพิการแห่ ง
เอเชียและแปซิ ฟิกเป็ นองค์การเพื่อคนพิการที่ดาํ เนิ นการสร้างเครื อข่ายและหุ น้ ส่ วนทางสังคมในภูมิภาคเอเชียแปซิ ฟิกผ่านการดําเนิ นงาน
3 กิจกรรมหลักคือการประสานเครื อข่ายและพัฒนาความร่ วมมือการสนับสนุ นข้อมูลและการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ตามรู ปแบบความ
ร่ วมมือระหว่างประเทศกําลังเพือ่ สร้างเวทีในการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้เสริ มสร้างความร่ วมมือและการมีส่วนร่ วมขององค์การเครื อข่ายและผู ้
มีส่วนเสี ยทั้งในและต่างประเทศ
ด้ านที่ 5 ความเอือ้ เฟื้ อเกือ้ กูล พฤติกรรมการบริ หารเครื อข่ายทุนในพื้นที่ดว้ ยหลักศาสนธรรม ของเจ้าอาวาสวัดทองนพคุณ โดย
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ระดับการบริ หารได้การประเมินมากถึงมากที่สุดในครั้งนี้ เกิดจากผูบ้ ริ หารไม่ขอ้ งอยูใ่ นกายตนหรื อผูอ้ ื่นมาก
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 10 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม – สิ งหาคม พ.ศ. 2563
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เกินไป มีจิตประกอบด้วยเมตตา อาจหาญในการประพฤติความดี มีความพินิจและอดทน ตัดสิ นใจในทางดีได้แน่นอนและถูกต้อง เชื่อใน
สิ่ งที่ ควรเชื่ อ ประพฤติ วาจาเรี ยบร้ อย แบ่ งปั นแก่ คนที่ ควรให้ รอบรู ้ ท้ งั สิ่ งที่ เป็ นประโยชน์และสิ่ งที่ เป็ นโทษจึ งสามารถบอกกล่าว
ช่วยเหลือผูอ้ ื่นได้อย่างเต็มกําลังด้วยปั ญญาและความสามารถสอดคล้องกับงานวิจยั ของรุ่ งนิ ภาพัฒนพฤกษชาติ [9] เรื่ องการศึกษาการ
พัฒนาเด็กตามทัศนะของพระพรหมมังคลาจารย์ (ปั ญญานันทภิกขุ) พบว่าวิธีการประยุกต์หลักการพัฒนาเด็กมาใช้ในสังคมปั จจุบนั คือ
บทบาทของสถาบันต่ างๆในสั งคมที่ จ ะมี ส่ วนช่ วยในการพัฒนาเด็ กเช่ นสถาบันครอบครั ว (บทบาทและหน้ าที่ ข องพ่ อ แม่ )
สถาบันการศึกษา (บทบาทและหน้าที่ของครู ) สถาบันศาสนา(บทบาทและหน้าที่ของพระสงฆ์) ทั้ง 3 สถาบันสามารถนําหลักธรรมมา
ประยุกต์ใช้ได้โดยเป็ นต้นแบบด้วยการนํามาประพฤติปฏิบตั ิตลอดจนการจัดผ่านกิจกรรมและโครงการต่างๆร่ วมด้วย และสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของสมสุ ขนิ ธิอุทยั [10] เรื่ อง “การพัฒนาเยาวชนตามแนวพุทธในสังคมไทย” พบว่าการส่ งเสริ มคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
เยาวชนตามแนวพุทธโดยใช้หลักไตรสิ กขาสถาบันทางสังคมช่วยส่ งเสริ มการพัฒนาแนวพุทธให้แก่เยาวชนโดยศึกษาพฤติกรรมของ
เยาวชนที่สามารถวัดได้การส่ งเสริ มคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการพัฒนาเยาวชนได้แก่การพัฒนาวินยั ในตนการพัฒนาปรี ชาเชิงอารมณ์
การพัฒนาความสามารถในการคิดบทบาทของสถาบันทางสังคมมีส่วนในการอบรมสั่งสอนขัดเกลาและเป็ นแบบอย่างให้แก่เยาวชน
เพื่อให้เกิดพฤติกรรมที่พึงปรารถนา

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
ผลการวิจยั พบว่า การสร้างเครื อข่ายในท้องถิ่นโดยใช้ทุนในพื้นที่สามารถการสื บทอดพระพุทธศาสนาได้ และส่ งผลต่อการ
เห็นคุณค่าด้านอัตลักษณ์ของท้องถิ่นเมืองเพชรบุรี ดังนั้นในการสร้างและพัฒนาเครื อข่าย ควรมีการสํารวจเครื อข่ายต่าง ๆ หรื อ
แหล่งเรี ยนรู ้ที่เป็ นประโยชน์ที่สามารถการสื บทอดพระพุทธศาสนาในวัดทองนพคุณ จังหวัดเพชรบุรีก่อน จากนั้นสร้างเครื อข่าย
ในท้องถิ่ นที่ เป็ นแนวร่ วมเดี ยวกันที่ ร่วมคิ ดร่ วมดําเนิ นการกิ จกรรมอย่างเป็ นระบบต่อเนื่ อง เพื่อให้เกิ ดผลการพัฒนาแก่ชุมชน
สําหรับเครื อข่ายที่สร้างขึ้นนั้น ควรมีการพัฒนาศักยภาพของเครื อข่ายร่ วมด้วย เพื่อให้เครื อข่ายได้มีแนวคิดประสบการณ์ใหม่ใน
การพัฒนาตนเองให้เข้มแข็ง เพื่อจะการสื บทอดพระพุทธศาสนาต่อไป
ข้ อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่ อไป
ผลวิจยั พบว่า รู ปแบบยุทธศาสตร์ น้ ี สามารถนําไปบริ หารวัดต่างๆ เพื่อความมัน่ คงภายในวัด อีกทั้งควรนําไปปรับใช้กบั
การเรี ยนบริ หารอื่นๆ เพื่อให้ผทู ้ ี่สนใจได้เรี ยนรู ้ สัมผัส และรับประสบการณ์ตรง ซึ่ งอาจต้องใช้ระยะเวลานาน ฉะนั้นความเพียรใน
การพัฒนาความรู ้และการปฏิบตั ิของตนเองนั้นเป็ นข้อสําคัญมาก
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