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บทคดัย่อ 
ยทุธศาสตร์การบริหารเครือข่ายทุนในพื้นท่ี ดว้ยหลกัศาสนธรรมเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา ของวดัทองนพคุณ จงัหวดัเพชรบุรีมี

วตัถุประสงคเ์พื่อ 1) สร้างเครือข่ายทุนในพื้นท่ีท่ีไดรั้บการบริหารแบบหลกัศาสนธรรมท่ีมีผลต่อการสืบทอดพระพทุธศาสนาในวดัทองนพคุณ 
2) ศึกษาผลของเครือข่ายทุนในพื้นท่ี ท่ีมีผลต่อการสืบทอดพระพุทธศาสนา ในวดัทองนพคุณ อาํเภอเมือง จงัหวดัเพชรบุรี กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ 
เครือข่ายทุนในพื้นท่ีจาํนวน 13 เครือข่าย รวม 65 คน และกลุ่มพุทธบริษทั 4 ท่ีมาร่วมกิจกรรมของวดัอยา่งสมํ่าเสมอ รวมทั้งส้ิน 200 คนแผน
แบบการวจิยัเป็นการวจิยัและพฒันาประกอบดว้ย 3 ขั้นตอนคือ 1) การสร้างเครือข่ายทุนในพื้นท่ี 2) ขั้นตอนการทดลองการบริหารเครือข่ายทุน
ในพื้นท่ีดว้ยหลกัศาสนธรรม และ 3) การประยกุตเ์ครือข่ายทุนในพื้นท่ีเพื่อสร้างระบบการจดัการกิจกรรมของวดั การเก็บขอ้มูลมีทั้งขอ้มูลเชิง
คุณภาพและข้อมูลเชิงปริมาณ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้เทคนิคการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า ข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติ   
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ไคสแควร์ และสถิติทดสอบที 

ผลการวิจยัพบว่า 1) เครือข่ายทุนในพื้นท่ีโดยใชห้ลกัศาสนธรรม ท่ีมีผลต่อการสืบทอดพระพุทธศาสนาในวดัทองนพคุณ อาํเภอ
เมือง จงัหวดัเพชรบุรี จาํนวนเครือข่ายท่ีเขม้แข็งมีจาํนวนทั้งส้ิน 13 เครือข่าย ประกอบดว้ย (1) สถาบนัอุดมศึกษาในทอ้งถ่ิน (2) คณะพระ
สังฆาธิการ (3) องคก์รปกครองทอ้งถ่ิน (4) อสม. (5) คณะสมาชิกของเครือข่ายครูและนกัเรียนในวดัทองนพคุณ (6) สาํนกังานพระพทุธศาสนา 
จงัหวดัเพชรบุรี (7) ชมรมผูสู้งอายใุนชุมชน   (8) ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน (9) กลุ่มส่งเสริมอาชีพ (10) กลุ่มประชาสัมพนัธ์ (11) กลุ่มสนบัสนุนดา้น
กิ จกรรมของวัด  (12 )  เค รื อ ข่ ายศาสนา  (13 )  หน่ วย รั กษาความปลอดภัย  ทั้ ง  13  ภา คี น้ี ทํางานได้อย่างสอดประสานกัน 
โดยยึดหลกัศาสนธรรม คือ (1) ยึดหลกัธรรมเป็นท่ีตั้ ง (2) มีการประชุมกันอย่างสมํ่าเสมอ (3) การปฏิบติัตนอนัสมควรต่อการสืบทอด
พระพุทธศาสนาอยา่งสมํ่าเสมอ (4) มีความมุ่งมัน่ในการทาํกิจกรรมต่างๆ ของวดัอยา่งเต็มกาํลงัความสามารถ    จ) มีหลกัการในการโน้มน้าว
ให้บุคคลอ่ืนๆ ไดมี้ส่วนร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนา   2) การสืบทอดพระพุทธศาสนา มีการเปล่ียนใน 2 มิติ คือ (1) มิติเชิงปริมาณ จาํนวน
พระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ท่ีมาร่วมกิจกรรมของวดัเพิ่มข้ึน ร้อยละ 80 จาํนวนท่ีเพิ่มข้ึนมากท่ีสุด คือ สมาชิกของเครือข่ายต่างๆ  
(2) มิติเชิงคุณภาพ พฤติกรรมของผูท่ี้เขา้ร่วมกิจกรรมของวดั ในกลุ่มบุคคลทัว่ไปปฏิบติัตนอยูใ่นหลกัศีลธรรมของคฤหสัถสู์งข้ึน กลุ่มอุบาสก 
อุบาสิกา สามารถยกระดบัจิตของตนนาํไปสู่ความสงบสุขแห่งธรรมมากข้ึน และในกลุ่มของพระภิกษุสามเณร สามารถปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่ง
ท่ีดีแก่สาธุชน มีความรู้หลกัธรรม ปฏิบติัตนสมควรแก่เพศ สมณ และสามารถนาํไปถ่ายทอดใหก้บับุคคลอ่ืนไดอ้ยา่งถูกตอ้งและคล่องแคล่ว 
  

ค าส าคญั : การสืบทอดพระพทุธศาสนา   เครือข่ายทุนในพื้นท่ี  หลกัศาสนธรรม 
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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 
 
 

บทน า   
  ในฐานะท่ีผูว้ิจยัเป็นเจา้อาวาสวดัทองนพคุณ จงัหวดัเพชรบุรี การดาํเนินการตามบทบาทของการเป็นผูน้าํองค์กรวดั  
จึงเห็นว่าบทบาทดา้นการสืบทอดพระพุทธศาสนาเป็นบทบาทท่ีสําคญัยิ่ง การไม่ดาํเนินตามทางท่ีพระพุทธองค์ไดท้รงสอนไว ้ 
ไม่ประพฤติปฏิบติัตามนั้นเป็นอยา่งไร  เช่น เวลามาวดั มาบวชกดี็ หรือมาทาํบุญตกับาตรกดี็ มาโดยไม่สนใจจะศึกษาพระธรรมคาํ
สอน ไม่รู้ว่า  ส่ิงต่างๆ ท่ีพระพุทธองค์ สั่งสอนให้กระทาํกนันั้น มีอะไรบา้ง เป็นเหมือนกบัคนหูหนวก ตาบอด ไม่รู้จกัเร่ืองผิด  
ถูก ดี ชัว่ ไม่รู้วา่อะไรควร อะไรไม่ควร เม่ือเป็นเช่นน้ีแลว้ การประพฤติปฏิบติัธรรมตามพระพทุธศาสนากเ็ป็นไปแบบลุ่มๆ ดอนๆ 
เป็นไปแบบผิดๆ ถูกๆ ไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ หลกัธรรมท่ีพระพุทธองคไ์ดท้รงสั่งสอนไว ้แต่เป็นไปในลกัษณะของความงม
งาย มีความคิดของลทัธิอ่ืน ปะปนกบัคาํสอนของพระพุทธศาสนา จนกระทัง่ไม่รู้วา่พุทธศาสนาน้ีสอนอะไร อยา่งท่ีเราเห็นกนัอยู่
ทุกวนัน้ีด้วยความยึดมั่นน้ีผูว้ิจัยจึงมีความมุ่งมั่นท่ีจะศึกษาโดยผ่านกระบวนการวิจัยโดยมีเป้าหมายหลักคือเพ่ือสืบทอด
พระพุทธศาสนา และจากการท่ีผูว้ิจยัไดมี้ประสบการณ์เป็นเจา้อาวาสในวดัทองนพคุณ จงัหวดัเพชรบุรี มาเป็นเวลากวา่ 20 ปีเศษ 
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การไดค้ลุกคลีกบัประชาชนในชุมชนรอบวดัโดยผา่นการไดรั้บกิจนิมนตใ์นโอกาสต่างๆ การมีส่วนร่วมกบัชุมชนในการปฏิบติักิจ
ทางศาสนา ดว้ยกิจกรรมต่างๆ ของวดั ทาํให้ผูว้ิจยัตอ้งศึกษาเพื่อหาขอ้ความรู้ท่ีจะนาํไปพฒันาคุณภาพชีวิตของชุมชนบริบทวดั
ทองนพคุณ เพื่อใหก้ารดาํรงตนของสมาชิกในชุมชนอยูใ่นหลกัการของพระพทุธศาสนา  

หลกัคาํสอนของพระพุทธศาสนาท่ีแทจ้ริงนั้น ท่านสอนในเร่ืองหลกักรรม คือ ดี ชัว่ สุข ทุกขน์ั้นอยูท่ี่การกระทาํ กรรม 
คือการกระทาํ กรรมมี 3 อยา่ง คือ กายกรรม วจีกรรรม มโนกรรม   กรรมทางกาย เรียกวา่ กายกรรม ทางวาจา เรียกวา่ วจีกรรม ทาง
จิตใจ ทางความคิดอ่าน คือ มโนกรรม เม่ือทาํไปแลว้ ซ่ึงทาํได ้2 ทาง คือ ทาํดีหรือทาํชัว่ คิดดี คิดชัว่ พูดดีหรือพูดไม่ดี เม่ือทาํไป
แลว้ ผลก็จะตอ้งตามมา คือ ผลดี หรือผลไม่ดี ผลดี คือความสุข ความเจริญรุ่งเรือง ผลไม่ดี คือความทุกข์  ความหายนะน้ีคือ หลกั
ของพระพทุธศาสนา[1]  

ดงันั้น พวกเราชาวพุทธทั้ งหลาย ผูมี้ความศรัทธาเล่ือมใส ผูเ้ห็นคุณค่าอนัยิ่งใหญ่ของพระพุทธศาสนา ขอให้เรายึด
แนวทางท่ีพระพุทธองคไ์ดท้รงใหก้บัพวกเราไวใ้หสื้บทอด ถ่ายทอดมรดกอนัลํ้าค่าอนัน้ี ดว้ยการศึกษา ปฏิบติั บรรลุธรรมแลว้จึง
ค่อยนาํไปเผยแผ ่ถา้เราสามารถประพฤติปฏิบติัอยา่งน้ีไดแ้ลว้ พระพุทธศาสนาก็จะอยูก่บัโลกของเราไปอีกยาวนาน แต่ถา้เราไม่
ประพฤติปฏิบติัตามศาสนาของเรากจ็ะค่อยหดหายไปในท่ีสุดกจ็ะไม่มีศาสนาเหลืออยูใ่นโลกน้ีอีกต่อไป จึงขอใหท่้านทั้งหลายจง
ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท พยายามขวนขวายศึกษาและประพฤติปฏิบติัเพื่อให้บรรลุธรรม แลว้จึงนาํไปเผยแผ่ เพื่อความสุข  
ความเจริญ แก่สังคมโลกต่อไป 
 

วตัถุประสงค์การวิจัย 
1.  เพ่ือสร้างเครือข่ายทุนในพ้ืนท่ีท่ีไดรั้บการบริหารแบบหลกัศาสนธรรม ท่ีมีผลต่อการสืบทอดพระพุทธศาสนาในวดั

ทองนพคุณ อาํเภอเมือง จงัหวดัเพชรบุรี  
2.   ศึกษาผลของเครือข่ายทุนในพ้ืนท่ีท่ีเอ้ือต่อการสืบทอดพระพทุธศาสนา ในวดัทองนพคุณอาํเภอเมือง จงัหวดัเพชรบุรี 

 

วธีิด าเนินการวิจัย 
การวจิยัคร้ังน้ีใชรู้ปแบบการวจิยัและพฒันา (Research and Development) มีขั้นตอนการวจิยัและพฒันา แบ่งเป็น 3 ระยะ ดงัน้ี 
ระยะที่ 1 ขั้นตอนการพฒันาเครือข่ายทุนในพืน้ที่ในขั้นตอนน้ีผูว้ิจยัใชก้ระบวนการทั้งการวิจยัเชิงสาํรวจคือมีการสาํรวจ

ความต้องการใน   การพัฒนาตนเองของวดัทองนพคุณ จังหวดัเพชรบุรี และศึกษาสํารวจปัจจัยเก้ือหนุนวดัทองนพคุณ  
จงัหวดัเพชรบุรี โดยผ่านเครือข่ายทุนในพ้ืนท่ีจากองค์กรต่างๆ 13 เครือข่าย คือ 1) สถาบนัอุดมศึกษา ในทอ้งถ่ิน 2) คณะพระ
สังฆาธิการ 3) องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 4) อสม. 5) คณะสมาชิกของเครือข่ายและนักเรียนในวดัทองนพคุณ 6) สํานักงาน
พระพุทธศาสนา 7) ชมรมผูสู้งอายุในชุมชน 8) ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 9) กลุ่มส่งเสริมอาชีพ 10) กลุ่มประชาสัมพนัธ์ 11) กลุ่ม
สนบัสนุนดา้นกิจกรรมของวดั 12) เครือข่ายศาสนา และ 13) หน่วยรักษาความปลอดภยั จากนั้นรวบรวมองคก์รเหล่าน้ีมาจดัตั้งใน
รูปแบบคณะกรรมการเครือข่าย แบ่งบทบาทหน้าท่ีกนั ประชุมระดมสมองวางแผนร่วมกนัพฒันานักเรียนในวดัทองนพคุณ  
จงัหวดัเพชรบุรี ตลอดในระยะเวลา 4 ภาคเรียน (2 ปี) ขั้นน้ีคือขั้นพฒันาเครือข่าย [2] 

ระยะที่ 2 พฒันากจิกรรมในวัดทองนพคุณ จังหวัดเพชรบุรี ในขั้นตอนน้ีเป็นการระดมสมองของสมาชิกเครือข่ายทุนใน
พ้ืนท่ีเพ่ือกาํหนดกิจกรรมของวดัในโอกาสต่างๆ ตลอด 1 ปีของการดาํเนินการวิจยั ในช่วงระยะเวลาระหวา่งเดือนธนัวาคม 2560 
ถึงเดือนมิถุนายน 2562 

ระยะที่ 3 ทดลองตามกิจกรรมของวัดที่เครือข่ายร่วมกันก าหนดขึน้ในขั้นตอนน้ีเป็นการวิจยัเชิงทดลอง โดยผูว้ิจยันาํ
กิจกรรมของวดัมาเป็นตวัแปรหลกัในการสร้างความเขม้แข็งของเครือข่าย และเพ่ือให้เครือข่ายเป็นพลงัขบัเคล่ือนร่วมกบัพุทธ
บริษทั 4 ท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมของวดัเพ่ือให้เกิดการสืบทอดพระพุทธศาสนา โดยใชแ้ผนแบบในการทดลองคือ การประเมินความ
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เขม้แข็งของเครือข่ายและการสืบทอดพระพุทธบริษัท 4 ในระยะก่อนการมีเครือข่าย ระหว่างการดาํเนินงานของเครือข่าย  
จนส้ินสุดระยะเวลาในการทาํวจิยั 

 

สรุปผลการวจิยั 
พุทธบริษทัทั้ง 4 ภายในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัเพชรบุรี ไดท้ดลองใชย้ทุธศาสตร์การสืบทอดพระพุทธศาสนา โดยการ

บริหารเครือข่ายทุนในพ้ืนท่ีดว้ยหลกัศาสนธรรม ของวดัทองนพคุณ จงัหวดัเพชรบุรี เพ่ือชกันาํคุณค่าแห่งการสืบทอด การรักษา 
และการพฒันาจิตใจโดยมีวดัทองนพคุณเป็นศูนยก์ลางอยา่งแทจ้ริงทั้งน้ีเม่ือไดท้ดลองยุทธศาสตร์ ไดรั้บความร่วมมือหรือความ
สามคัคี อีกทั้งยงัเกิดความร่วมแรงร่วมใจจากหลายฝ่ายดว้ยกนั ไม่วา่จากทางเยาวชน ผูป้กครอง รวมถึงพระภิกษุ สามเณรเพ่ือสร้าง
สภาพแวดลอ้มจากการพฒันาเครือข่ายภายในวดัทองนพคุณ ผลจากแรงกายแรงใจในการพฒันาคร้ังน้ีส่งผลใหเ้กิดเครือข่ายของวดั
ทองนพคุณ ดงัต่อไปน้ี 1) เครือข่ายมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี 2) เครือข่ายคณะพระสังฆาธิการ 3) เครือข่ายองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 4) เครือข่าย อสม. 5) เครือข่ายครูและพุทธบริษทัทั้ง 4 6) เครือข่ายศาสนา 7) เครือข่ายสาํนกัพระพุทธศาสนา 8) เครือข่าย
รักษาความปลอดภยั 9) เครือข่ายชมรมผูสู้งอายุ 10)เครือข่ายประชาสัมพนัธ์ 11) เครือข่ายภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 12) เครือข่ายกลุ่ม
สนบัสนุนกิจกรรมของวดั 13) เครือข่ายกลุ่มส่งเสริมอาชีพ  

ทุกเครือข่ายมีการเติบโตและเข้มแข็งมากข้ึนโดยลําดับ การทดลองบริหารโดยใช้ยุทธศาสตร์การสืบทอด
พระพทุธศาสนาโดยการบริหารเครือข่ายทุนในพ้ืนท่ีดว้ยหลกัศาสนธรรม ดงัน้ี 

1. ทุนดา้นทรัพยากรมนุษย ์มีพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา พร้อมดว้ยคณะครูและนักเรียนซ่ึงอยู่ในบริเวณ
โดยรอบของวดัทองนพคุณ ท่ีมีส่วนร่วมในทาํกิจกรรมการสืบทอดพระพุทธศาสนา ของวดัทองนพคุณไดผ้ลมากยิ่งข้ึน ภิกษุ 
สามเณร มีบทบาทในการอบรมสั่งสอนและรักษาพระธรรมวินยัในพระพุทธศาสนาแก่ญาติโยม อุบาสก อุบาสิกา เป็นศูนยร์วม
จิตใจในการปฏิบติัทั้งทางตรงและทางออ้ม เช่น การรักษาศีลในวนัสาํคญัทางพระพทุธศาสนา อีกทั้งยงัใหค้วามร่วมมือในกิจกรรม
ต่างๆ ของวดั โดยมีวตัถุประสงคเ์ดียวกนัคือ ช่วยกนัสืบทอดและรักษาวดัทองนพคุณโดยมีเจา้อาวาสเป็นผูน้าํในการปฏิบติัธรรม
ต่างๆ จึงเป็นแรงผลกัดนัใหช้าวบา้นและชุมชนปฏิบติัไปในทางเดียวกนัอยา่งพร้อมเพรียง        

2. ทุนดา้นวฒันธรรม เน่ืองดว้ยในบริบทโดยรอบของวดัทองนพคุณ มีผูท่ี้นบัถือสัญชาติไทยซ่ึงเป็นชาวไทยพทุธ ไทย
ทรงดาํ ไทยเช้ือสายจีน ไดม้าร่วมในการประกอบกิจกรรมกบัทางวดัทองนพคุณมาโดยตลอด จึงถือไดว้่าเป็นการแลกเปล่ียน
วฒันธรรมนาํส่ิงท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของวฒันธรรมของตนเอง มารวมกนัหล่อหลอมเป็นหน่ึงเดียว พร้อมกบัใชพ้ื้นท่ีวดัทองนพคุณใน
การแสดงออกดว้ยการจดักิจกรรมต่างๆ เพ่ือส่ือใหน้กัท่องเท่ียวรวมถึงชาวบา้นบริเวณโดยรอบไดเ้ห็นการแสดงพ้ืนบา้น ประเพณี
พ้ืนบา้น ท่ีปฏิบติัสืบทอดกนัมาภายในชุมชน ไม่วา่จะเป็นกิจกรรมทางพระพุทธศาสนากิจกรรมการละเล่นพ้ืนบา้นอาชีพโบราณท่ี
สืบทอดกนัภายในชุมชนต่างลว้นไดรั้บการสนบัสนุนและแสดงออกผา่นกิจกรรมและพ้ืนท่ีภายในวดัทองนพคุณ 

3. ทุนดา้นทรัพยากรธรรมชาติ แม่นํ้า แหล่งเพาะปลูก และอาหารอนัเกิดจากสภาพแวดลอ้มและพ้ืนท่ีบริเวณวดัทองนพคุณมี
แม่นํ้ าไหลผ่าน ไดแ้ก่ คลองบางจาก อีกทั้งโดยรอบยงัเป็นแหล่งเกษตรกรรม การเพาะปลูกขา้ว และนํ้ ายงัอุดมสมบูรณ์ มีพนัธ์ุพืชผกั
นานาชนิด ผลิตภณัฑท์างการเกษตรลว้นเป็นแหล่งรายไดข้องชุมชนในพ้ืนท่ี ทั้งน้ีไดรั้บการสนบัสนุนใหน้าํมาคา้ขายแลกเปล่ียนภายใน
ตลาดริมนํ้าวดัทองนพคุณ วดัจึงเป็นแรงส่งเสริมใหช้าวบา้นมีรายไดม้ากข้ึนจากสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นอยูไ่ดเ้ป็นอยา่งดี 

4. ทุนดา้นเทคโนโลย ีและส่ิงอาํนวยความสะดวก มีอุปกรณ์มาตรฐานท่ีใชใ้นการส่งเสริม การเรียนรู้ การศึกษา มีหอ้ง
อบรมสัมมนาท่ีประกอบไปดว้ย จอภาพระบบคอมพิวเตอร์ ใชใ้นงานนาํเสนอต่างๆ มีระบบระบายความร้อนท่ีประหยดัพลงังาน มี
เจ้าหน้าท่ีในการนาํเสนอ และผลิตส่ือบริการความรู้แก่ชุมชน มีการติดต่อส่ือสารทั้ งทาง Facebook และทาง LINE พร้อมทั้ ง
เจ้าหน้าท่ีในการประชาสัมพนัธ์และเขา้ถึงขอ้มูลอย่างรวดเร็วมีการติดต่อส่ือสารทั้ งทาง Facebook และทาง LINE พร้อมทั้ ง
เจา้หนา้ท่ีในการประชาสัมพนัธ์และเขา้ถึงขอ้มูลอยา่งรวดเร็วจึงส่งผลให้เกิดความยัง่ยืน ทั้งต่อสภาพจิตใจท่ีรักและศรัทธาในวดั
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และกระตุน้สภาพเศรษฐกิจภายในชุมชน ใหป้ระชาชนมีรายได ้เม่ือชุมชนแขง็แรงวดัแขง็แรง กส่็งผลดีต่อประเทศชาติอนัมีศาสนา
พทุธเป็นศาสนาหลกัสืบต่อไป 

ผลวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริหารเครือข่ายทุนในพืน้ทีด้่วยหลกัศาสนธรรมของเจ้าอาวาสวดัทองนพคุณ 
กระบวนการทดลองไดป้ฏิบติัต่อเน่ืองตลอดระยะเวลา 1 ปีท่ีผ่านมา มีการวดัและประเมินผลหลงัจบกระบวนการตาม

แผนงานอยา่งต่อเน่ือง โดยมีเคร่ืองมือทั้งแบบสอบถาม แบบประเมิน รายงานการประชุม การพฒันาตามขอ้เสนอแนะ นาํมาทาํการ
วิเคราะห์ขอ้มูล หาค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ไดผ้ลเป็นท่ีน่าพอใจดว้ยเกณฑ์การวดัทางสถิติ พบวา่พฤติกรรม การบริหาร
เครือข่ายทุนในพ้ืนท่ีดว้ยหลกัศาสนธรรม อยูใ่นระดบัมาก แสดงวา่การใชย้ทุธศาสตร์ในการพฒันาคร้ังน้ีประสบความสาํเร็จ 

ผลการประเมินพฤติกรรมการบริหารเครือข่ายทุนในพ้ืนท่ีด้วยหลักศาสนธรรม ของเจ้าอาวาสวัดทองนพคุณ  
โดยภาพรวม พบวา่ 

ด้านที่ 1 การใช้หลักธรรมในการบริหาร พฤติกรรมการบริหารเครือข่ายทุนในพ้ืนท่ีดว้ยหลกัศาสนธรรม ของเจา้อาวาส
วดัทองนพคุณ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย ไดด้งัน้ี เจา้อาวาสเป็นผูย้ึดหลกัธรรมวินยัในการ
บริหาร มีระดบัการบริหารมากท่ีสุด ระดบัมาก มีดงัน้ี เจา้อาวาสเป็นผูใ้ชเ้หตุผลในการบริหารเจา้อาวาสเป็นผูย้ึดหลกัความจริงใจ
ในการบริหาร และเจา้อาวาสเป็นผูย้ดึหลกัความถูกตอ้ง เป็นลาํดบัสุดทา้ย  

ด้านที่ 2 การป้องกันความเส่ือมน าไปสู่ความเจริญ พฤติกรรมการบริหารเครือข่ายทุนในพ้ืนท่ีดว้ยหลกัศาสนธรรม ของ
เจา้อาวาสวดัทองนพคุณ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยเรียงลาํดบัจากมากไปหาน้อย ไดด้งัน้ีเจา้อาวาสให้ความเคารพต่อผู ้
อาวุโส อยูใ่นลาํดบัมากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ เจา้อาวาสปฏิบติัตามกฎระเบียบท่ีถูกตอ้งเจา้อาวาสหมัน่ประชุมร่วมกนัในการทาํ
กิจกรรมมีระดบัการบริหารมากท่ีสุดและเจา้อาวาสไม่เอาเปรียบผูอ้ยูร่่วมกนั มีระดบัการบริหารมากเป็นลาํดบัสุดทา้ย 

ด้านที่ 3 ปฏิบัตหิน้าทีด้่วยศีลธรรมพฤติกรรมการบริหารเครือข่ายทุนในพ้ืนท่ีดว้ยหลกัศาสนธรรม ของเจา้อาวาสวดัทอง
นพคุณ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย ไดด้งัน้ีเจา้อาวาสมีภาวะผูน้าํในการทาํกิจกรรมต่างๆ อยูใ่น
ลาํดบัมาก รองลงมาไดแ้ก่ เจา้อาวาสเอาใจใส่ดูแลต่อภิกษุสามเณร เจา้อาวาสปฏิบติัตนน่าเล่ือมใสศรัทธาต่ออุบาสก อุบาสิกา และ
เจา้อาวาสปฏิบติัตนน่าเล่ือมใสศรัทธาต่อภิกษุ เป็นลาํดบัสุดทา้ย  

ด้านที่ 4 การท างานที่ดี ท าส าเร็จตามวัตถุประสงค์พฤติกรรมการบริหารเครือข่ายทุนในพ้ืนท่ีดว้ยหลกัศาสนธรรม ของ
เจา้อาวาสวดัทองนพคุณ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย ไดด้งัน้ีเจา้อาวาสมีจิตมุ่งมัน่ในการบริหาร
อยูใ่นลาํดบัมาก รองลงมาไดแ้ก่เจา้อาวาสมีการพฒันาในการบริหาร เจา้อาวาสมีการคิดวิเคราะห์ไตร่ตรองและเจา้อาวาสไม่ใช้
อารมณ์ในการบริหาร อยูใ่นระดบัมากเป็นลาํดบัสุดทา้ย  

ด้านที่ 5 ความเอื้อเฟ้ือเกื้อกูล พฤติกรรมการบริหารเครือข่ายทุนในพ้ืนท่ีดว้ยหลกัศาสนธรรม ของเจา้อาวาสวดัทองนพ
คุณ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย ไดด้งัน้ี เจา้อาวาสเสียสละเพ่ือส่วนรวมมากกวา่ส่วนตน อยูใ่น
ลาํดบัมากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่เจา้อาวาสวางตนเสมอตน้เสมอปลาย เจา้อาวาสปฏิบติัเหมาะสมกบัหน้าท่ีและเจา้อาวาสพูดจา
เหมาะสมกบัหนา้ท่ีอยูใ่นระดบัมากเป็นลาํดบัสุดทา้ย 
 

อภิปรายผลการวิจัย  
การสืบทอดพระพุทธศาสนาโดยการบริหารเครือข่ายทุนในพ้ืนท่ีดว้ยหลกั ศาสนธรรมของวดัทองนพคุณ จงัหวดัเพชรบุรี

อภิปรายผลการวจิยัไดด้งัน้ี  
1.  เครือข่ายทุนในพ้ืนท่ีโดยใชห้ลกัศาสนธรรม ท่ีมีผลต่อการสืบทอดพระพุทธศาสนาในวดัทองนพคุณ อาํเภอเมือง จงัหวดั

เพชรบุรี จาํนวนเครือข่ายท่ีเขม้แขง็มีจาํนวนทั้งส้ิน 13 เครือข่าย คือ1) สถาบนัอุดมศึกษาในทอ้งถ่ิน 2) คณะพระสังฆาธิการ 3) องคก์ร
ปกครองทอ้งถ่ิน 4) อสม. 5) คณะสมาชิกของเครือข่ายครูและนกัเรียนในวดัทองนพคุณ 6) สาํนกังานพระพุทธศาสนา จงัหวดัเพชรบุรี  
7) ชมรมผูสู้งอายใุนชุมชน 8) ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 9) กลุ่มส่งเสริมอาชีพ 10) กลุ่มประชาสัมพนัธ์ 11) กลุ่มสนบัสนุนดา้นกิจกรรมของวดั 
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12) เครือข่ายศาสนา 13) หน่วยรักษาความปลอดภยั ทั้ ง 13 ภาคีน้ีทาํงานไดอ้ย่างสอดประสานกนัโดยยึดหลกัศาสนธรรม คือ 1) ยึด
หลกัธรรมเป็นท่ีตั้ง 2) มีการประชุมกนัอยา่งสมํ่าเสมอ 3) การปฏิบติัตนอนัสมควรต่อการสืบทอดพระพุทธศาสนาอยา่งสมํ่าเสมอ 4) มี
ความมุ่งมัน่ในการทาํกิจกรรมต่างๆ ของวดัอยา่งเตม็กาํลงัความสามารถ 5) มีหลกัการในการโนม้นา้วให้บุคคลอ่ืนๆ ไดมี้ส่วนร่วมสืบ
ทอดพระพทุธศาสนา  

ด้านที่ 1 การใช้หลกัธรรมในการบริหาร พฤติกรรมการบริหารเครือข่ายทุนในพ้ืนท่ีดว้ยหลกัศาสนธรรม ของเจา้อาวาสวดัทอง
นพคุณ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก จากผลการประเมินน้ีช้ีใหเ้ห็นวา่หลกัธรรมในการบริหารไดรั้บการยอมรับในระดบัมากถึงมากท่ีสุด 
เกิดจากท่ีผา่นมา เจา้อาวาสไดใ้ชค้วามเมตตาความรักใคร่ ปรารถนาจะให้ผูอ่ื้นมีความสุข มีความคิดช่วยเหลือ การใหก้าํลงัใจ การแสดง
ความยนิดี การวางตวัเป็นกลาง เรียกไดว้า่มีพรหมวิหารธรรมในการบริหารอยา่งแทจ้ริง ทั้งยงัละอคติ คือ การกระทาํอนัไม่เท่ียงธรรม ไม่
มีความลาํเอียงเพราะรักใคร่ เพราะโกรธ เพราะเขลา เพราะกลวั มีความกลา้หาญในการใชห้ลกัธรรมในการบริหารจึงเป็นแรงผลกัดนัให้
เกิดความสําเร็จชดัเจนจากผลการประเมินโดยรวมสอดคลอ้งกบัวิญญู กินะเสน และคณะ [3] ศึกษาเร่ืองการส่งเสริมการพฒันาเยาวชน
ตามวิถีพุทธของสถาบนัทางสังคมในจงัหวดันครปฐม ผลการวิจยัพบว่า สถาบนัศาสนาควรมีการจดักิจกรรมในวนัสําคญัทางศาสนา
เพื่อใหเ้ยาวชนไดศึ้กษาเรียนรู้และปฏิบติัตามและสถาบนัการศึกษาควรส่งเสริมใหเ้ยาวชนไดแ้สดงออกอยา่งเตม็ท่ีในกิจกรรมต่างๆของ
โรงเรียนเพื่อการเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตท่ีดีและสอดคลอ้งกบั โสภาคภู่ดอก [4] เร่ือง “บทบาทของพระสงฆใ์นการพฒันาเยาวชน : 
ศึกษาเฉพาะกรณีศูนยก์ารศึกษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตยภ์าคท่ี 16” พบว่าพระสงฆ์ท่ีมีการศึกษาทางแผนกธรรมและประสบการณ์
ต่างกนัมีบทบาทในการพฒันาเยาวชนดว้ยการให้การศึกษาและฝึกอบรมแตกต่างกนัโดยพระสงฆ์ท่ีมีระดบัการศึกษานักธรรมเอกมี
บทบาทในการพฒันาเยาวชนมากกว่านกัธรรมตรีและนกัธรรมโทและพระสงฆท่ี์มีประสบการณ์ 5-10 ปีและมากกวา่10 ปีมีบทบาทใน
การพฒันาเยาวชนมากกวา่พระสงฆท่ี์มีประสบการณ์ตํ่ากวา่ 5 ปี 

ด้านที่ 2 การป้องกันความเส่ือมน าไปสู่ความเจริญ พฤติกรรมการบริหารเครือข่ายทุนในพ้ืนท่ีดว้ยหลกัศาสนธรรม ของเจา้
อาวาสวดัทองนพคุณ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ผลการประเมินน้ีช้ีให้เห็นวา่เจา้อาวาสคาํนึงถึงความสามคัคีโดยใชเ้คร่ืองยึดเหน่ียว
จิตใจ ไดแ้ก่ ทานการให ้การแบ่งปัน ทั้งความรู้ ความคิด ส่ิงของ ไดร่้วมประชุมเจรจาดว้ยถอ้ยคาํไพเราะอ่อนหวาน ก่อใหเ้กิดประโยชน์
ในส่วนรวม วางตนเหมาะสมในฐานะของตนเอง จึงเป็นส่วนยกระดบัการพฒันาดีข้ึน จนไดรั้บผลการประเมินดีถึงดีมาก สอดคลอ้งกบั
พระมหาประยทุธ์ปยตฺุโต [5] ไดก้ล่าวไวใ้นหนงัสือ “พระพุทธศาสนากบัสังคมไทยปัจจุบนั” วา่สถาบนัศาสนาเช่นวดัและคณะสงฆค์วร
ทาํหนา้ท่ีอย่างจริงจงัในการส่งเสริมศีลธรรมจรรยาแก่คนในชุมชนดว้ยการอบรมสั่งสอนโดยตรงหรือจดัตั้งโรงเรียนพุทธศาสนาวนั
อาทิตยห์รือวนัพระหรือยุวพุทธิกสมาคมหรือสมาคมทางศาสนาอ่ืนๆเพ่ืออบรมให้ความรู้ทางศาสนาโดยสมํ่าเสมอและทัว่ถึงรวมทั้ง
ส่งเสริมชกัชวนใหบิ้ดามารดาผูป้กครองทาํตนเป็นตวัอยา่งท่ีดีแก่เดก็ในการปฏิบติักิจทางศาสนาตามโอกาสอนัควรพระพุทธศาสนาเป็น
สถาบนัท่ีมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบัวิถีชีวิตของคนไทยเป็นแหล่งท่ีมาของวฒันธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและค่านิยมต่างๆใน
ปัจจุบนัสถาบนัศาสนาไดใ้ห้การสนับสนุนดา้นการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในชนบทท่ีดอ้ยโอกาสทางการศึกษาอย่างกวา้งขวาง
โดยเฉพาะการบวชเรียนเป็นการใหโ้อกาสทางการศึกษาแก่ผูด้อ้ยโอกาสแลว้การฝึกอบรมตามหลกัพุทธศาสนาแก่พระสงฆส์ามเณรขณะ
บวชยงัเป็นส่ิงท่ีสาํคญัท่ีช่วยเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่ผูบ้วชไดเ้ป็นอยา่งดี 

ด้านที่ 3 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยศีลธรรมพฤติกรรมการบริหารเครือข่ายทุนในพ้ืนท่ีดว้ยหลกัศาสนธรรม ของเจา้อาวาสวดัทองนพ
คุณ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ระดบัการประเมินไดผ้ลจากการบริหารดว้ยการปฏิบติับริหารของเจา้อาวาส มีการแบ่งปันเพ่ือการ
อนุเคราะห์ สาํรวมดว้ยกาย วาจา ใจ สะอาดเรียบร้อยดีงาม ช่วยระงบัความทุกขย์ากเดือดร้อนต่อผูใ้กลชิ้ด มีอธัยาศยัซ่ือตรงในความสุจริต 
อีกทั้งยงัหมัน่บาํเพญ็เพียรเพ่ือขจดัหรือทาํลายอกุศลกรรม ระงบัเสียไดซ่ึ้งความโกรธ ไม่เบียดเบียนคนอ่ืน อดกลั้นไม่ปล่อยกาย วาจา ใจ 
ตามอารมณ์ อีกทั้งยงัธาํรงรักษาไวซ่ึ้งคุณธรรม จึงเรียกไดว้า่ปฏิบติับริหารหนา้ท่ีดว้ยศีลธรรมอยา่งครบถว้น สอดคลอ้งกบั กิตต์ิ ขวญั
นาค[6] วิจัยเก่ียวกับ การศึกษาบทบาทการทาํงานเป็นเครือข่ายของพระสงฆ์นักพฒันาในจังหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า1) 
พฒันาการของเครือข่ายพระสงฆน์กัพฒันาในจงัหวดัเชียงใหม่ เครือข่ายพระสงฆน์กัพฒันามีพฒันาการการทาํงานก่อตั้งของเครือข่าย 4 
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ระยะ ดงัน้ี ระยะแรก ช่วงก่อนการก่อตั้งเครือข่ายพระสงฆ์นักพฒันา พระสงฆ์นักพฒันาส่วนใหญ่ทาํงานในลกัษณะปัจเจก ขาดการ
สนบัสนุนจากองคก์ร หรือคณะสงฆป์กครอง ขาดความชดัเจนในกระบวนการและประเด็นการทาํงาน ขาดการถอดบทเรียนการเรียนรู้
และขาดการติดต่อส่ือสารท่ีทนัสมยั ระยะท่ีสอง ช่วงก่อตั้งเครือข่ายพระสงฆน์กัพฒันา มีพฒันาการ การก่อเกิดเครือข่ายในลกัษณะเป็น
เครือข่าย วิวฒันาการ คือ เป็นการถือกาํเนิดโดยไม่ได้เป็นไปตามธรรมชาติตั้ งแต่แรก และไม่ได้เกิดจากการจัดตั้ งโดยตรง แต่มี
กระบวนการพฒันาผสมผสานอยู ่ถูกจุดประกายความคิดจากภายนอก สร้างพนัธสัญญาเป็นเครือข่ายช่วยเหลือกนั ระยะท่ีสาม เป็นช่วง
การเติบโตหลงัจากการก่อตั้ง มีการดาํเนินงานโดยรูปแบบเครือข่ายเชิงประเดน็กิจกรรมเป็นหลกั โดยอาศยัการทาํงานของส่วนงานกอง
เลขาฯ ท่ีพฒันาเกิดข้ึน คือ สถาบนัโพธิยาลยั และพฒันาการระยะท่ีส่ีคือ การดาํเนินงานพฒันาการช่วงปัจจุบนั เครือข่ายพระสงฆ์ท่ีมี
ความเช่ือและอุดมการณ์เดียวกนัในการสร้างชุมชนให้อยูเ่ยน็เป็นสุข โดยอาศยัหลกัพุทธธรรมนาํปัญญามาใชบู้รณาการดาํเนินงานของ
เครือข่ายฯ และการดาํเนินงานเกิดเป็นรูปธรรม เป็นเชิงประจกัษม์ากข้ึน 2) ทศันะของพระสงฆ์ท่ีมีต่อบทบาทการทาํงานของเครือข่าย
พระสงฆ์นักพฒันา พบว่า มีทศันะต่อบทบาทการทาํงานของเครือข่ายพระสงฆ์นักพฒันา ในดา้นการส่งเสริมสุขภาพอนามยัของ
ประชาชนในชุมชนมากท่ีสุดรองลงมา คือ ดา้นการสงเคราะห์ช่วยเหลือ/บรรเทาทุกขแ์ละดา้นการศึกษา ดา้นการส่งเสริมสวสัดิการชุมชน 
ตลอดจนดา้นการอนุรักษ์และพฒันาทรัพยากรธรรมชาติ ตามลาํดบั และเม่ือพิจารณาในภาพรวม พบว่า พระสงฆ์ท่ีมีบทบาทต่อการ
ทาํงานของเครือข่ายพระสงฆน์กัพฒันามีทศันะต่อบทบาทการทาํงานของเครือข่ายพระสงฆน์กัพฒันาในระดบัมากท่ีสุด 

ด้านที่ 4 การท างานที่ดี ท าส าเร็จตามวัตถุประสงค์พฤติกรรมการบริหารเครือข่ายทุนในพ้ืนท่ีดว้ยหลกัศาสนธรรม ของเจา้
อาวาสวดัทองนพคุณ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ระดบัการบริหารไดรั้บการประเมินมากถึงมากท่ีสุดมาจากความอดทนอดกลั้น ความ
ขยนัพากเพียร พิจารณาให้เห็นตามขอ้เท็จจริง ดว้ยปัญญาความรอบรู้ท่ีหมัน่ศึกษาหาความรู้เพ่ือเติม มีความโอบออ้มอารี ไม่ต่ืนเตน้มวั
เมาในความสําเร็จท่ีเป็นอยู่ ก่อเร่ิมเพ่ิมใหม่อยู่เสมอ เป็นผูฉ้ลาดในการดูคน สามารถเลือกแต่งตั้งบุคคลให้เหมาะสมกบังานไดอ้ย่าง
ถูกตอ้งเหมาะสม จนสามารถบริหารไดต้รงใจกบัผูร่้วมงาน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของพระครูปลดักิจเมธีติกฺขวีโร (เพื่อนฝูง) [7] ศึกษา
การศึกษาบทบาทของพระสงฆใ์นการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของเยาวชนในเขตตาํบลดอนมูลอาํเภอสูงเม่นจงัหวดัแพร่พบวา่พระสงฆท่ี์
พึงปฏิบติัในการแกไ้ขปัญหาพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคข์องเยาวชนในเขตพ้ืนท่ีคือ 1) การสร้างเครือข่ายเฝ้าระวงัปัญหาระหว่างบา้น
โรงเรียนชุมชนและกลุ่มเพ่ือนวยัรุ่นให้ผูน้าํชุมชนไดมี้บทบาทในการช่วยกนัประสานงานกบัเจา้หน้าท่ีตาํรวจอาสาสมคัรตาํรวจบา้น
ผูป้กครองครูอาจารยแ์ละประชาชนในชุมชนช่วยกนัเฝ้าระวงัพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของเด็กวยัรุ่นไม่ให้เกิดปัญหาภายในชุมชน 2) 
โรงเรียนควรให้การสนบัสนุนพระสงฆ์ไดมี้โอกาสเขา้มามีส่วนร่วมในการเรียนการสอนจริยศึกษาในโรงเรียนอย่างจริงจงัและมีระบบ
ระเบียบมากข้ึนและ 3) ควรให้การสนบัสนุนและส่งเสริมให้นกัเรียนไดมี้โอกาสเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆทางจริยธรรมและสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของนลินีเรืองฤทธิศกัด์ิ[8] ศึกษารูปแบบและแนวทางการสร้างเครือข่ายและการเป็นหุ้นส่วนทางสังคมระหว่างประเทศของ
องคก์ารคนพิการ: กรณีศึกษาศูนยพ์ฒันาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิกผลการศึกษาพบวา่ องคก์ารคนพิการแบ่งออกได้
เป็น 2 ประเภทคือ 1) องคก์ารของคนพิการเป็นองคก์ารท่ีคนพิการจดัตั้งข้ึนและเป็นผูด้าํเนินการบริหารจดัการและ 2) องคก์ารเพื่อคน
พิการเป็นองคก์ารท่ีจดัตั้งและบริหารงานโดยคนไม่พิการองคก์ารของ/ เพื่อคนพิการมีบทบาทดา้นฟ้ืนฟูสมรรถภาพการพิทกัษสิ์ทธิและ
การให้โอกาสการสนบัสนุนทางสังคมการประสานงานการสร้างเครือข่ายและการสร้างการตระหนกัรู้ของสังคมโดยรูปแบบการสร้าง
เครือข่ายและหุน้ส่วนทางสังคมขององคก์ารและเพ่ือคนพิการอยูบ่นพ้ืนฐานของการแลกเปล่ียนทรัพยากรการสนบัสนุนองคก์ารการสร้าง
พนัธมิตรและการสร้างความร่วมมือโดยมีคนพิการเป็นศูนยก์ลางในการพฒันาจากกรณีศึกษาศูนยพ์ฒันาและฝึกอบรมคนพิการแห่ง
เอเชียและแปซิฟิกเป็นองคก์ารเพื่อคนพิการท่ีดาํเนินการสร้างเครือข่ายและหุน้ส่วนทางสังคมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกผา่นการดาํเนินงาน 
3 กิจกรรมหลกัคือการประสานเครือข่ายและพฒันาความร่วมมือการสนบัสนุนขอ้มูลและการพฒันาทรัพยากรมนุษยต์ามรูปแบบความ
ร่วมมือระหวา่งประเทศกาํลงัเพ่ือสร้างเวทีในการแลกเปล่ียนเรียนรู้เสริมสร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วมขององคก์ารเครือข่ายและผู ้
มีส่วนเสียทั้งในและต่างประเทศ 

ด้านที ่5 ความเอือ้เฟ้ือเกือ้กลู พฤติกรรมการบริหารเครือข่ายทุนในพ้ืนท่ีดว้ยหลกัศาสนธรรม ของเจา้อาวาสวดัทองนพคุณ โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ระดบัการบริหารไดก้ารประเมินมากถึงมากท่ีสุดในคร้ังน้ีเกิดจากผูบ้ริหารไม่ขอ้งอยูใ่นกายตนหรือผูอ่ื้นมาก
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เกินไป มีจิตประกอบดว้ยเมตตา อาจหาญในการประพฤติความดี มีความพินิจและอดทน ตดัสินใจในทางดีไดแ้น่นอนและถูกตอ้ง เช่ือใน
ส่ิงท่ีควรเช่ือ ประพฤติวาจาเรียบร้อย แบ่งปันแก่คนท่ีควรให้ รอบรู้ทั้ งส่ิงท่ีเป็นประโยชน์และส่ิงท่ีเป็นโทษจึงสามารถบอกกล่าว
ช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งเต็มกาํลงัดว้ยปัญญาและความสามารถสอดคลอ้งกบังานวิจยัของรุ่งนิภาพฒันพฤกษชาติ [9] เร่ืองการศึกษาการ
พฒันาเด็กตามทศันะของพระพรหมมงัคลาจารย ์(ปัญญานนัทภิกขุ) พบวา่วิธีการประยกุตห์ลกัการพฒันาเด็กมาใชใ้นสังคมปัจจุบนัคือ
บทบาทของสถาบันต่างๆในสังคมท่ีจะมีส่วนช่วยในการพัฒนาเด็กเช่นสถาบันครอบครัว (บทบาทและหน้าท่ีของพ่อแม่) 
สถาบนัการศึกษา (บทบาทและหนา้ท่ีของครู) สถาบนัศาสนา(บทบาทและหนา้ท่ีของพระสงฆ์) ทั้ง 3 สถาบนัสามารถนาํหลกัธรรมมา
ประยกุตใ์ชไ้ดโ้ดยเป็นตน้แบบดว้ยการนาํมาประพฤติปฏิบติัตลอดจนการจดัผา่นกิจกรรมและโครงการต่างๆร่วมดว้ย และสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของสมสุขนิธิอุทยั [10] เร่ือง “การพฒันาเยาวชนตามแนวพุทธในสังคมไทย” พบว่าการส่งเสริมคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์อง
เยาวชนตามแนวพุทธโดยใชห้ลกัไตรสิกขาสถาบนัทางสังคมช่วยส่งเสริมการพฒันาแนวพุทธให้แก่เยาวชนโดยศึกษาพฤติกรรมของ
เยาวชนท่ีสามารถวดัไดก้ารส่งเสริมคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคใ์นการพฒันาเยาวชนไดแ้ก่การพฒันาวินยัในตนการพฒันาปรีชาเชิงอารมณ์
การพฒันาความสามารถในการคิดบทบาทของสถาบนัทางสังคมมีส่วนในการอบรมสั่งสอนขดัเกลาและเป็นแบบอยา่งให้แก่เยาวชน
เพ่ือใหเ้กิดพฤติกรรมท่ีพึงปรารถนา 

 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจิัยไปใช้ 
ผลการวิจยัพบวา่ การสร้างเครือข่ายในทอ้งถ่ินโดยใชทุ้นในพ้ืนท่ีสามารถการสืบทอดพระพุทธศาสนาได ้และส่งผลต่อการ

เห็นคุณค่าดา้นอตัลกัษณ์ของทอ้งถ่ินเมืองเพชรบุรี ดงันั้นในการสร้างและพฒันาเครือข่าย ควรมีการสํารวจเครือข่ายต่าง ๆ หรือ
แหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นประโยชน์ท่ีสามารถการสืบทอดพระพุทธศาสนาในวดัทองนพคุณ จงัหวดัเพชรบุรีก่อน จากนั้นสร้างเครือข่าย
ในทอ้งถ่ินท่ีเป็นแนวร่วมเดียวกนัท่ีร่วมคิดร่วมดาํเนินการกิจกรรมอย่างเป็นระบบต่อเน่ือง เพ่ือให้เกิดผลการพฒันาแก่ชุมชน 
สาํหรับเครือข่ายท่ีสร้างข้ึนนั้น ควรมีการพฒันาศกัยภาพของเครือข่ายร่วมดว้ย เพ่ือให้เครือข่ายไดมี้แนวคิดประสบการณ์ใหม่ใน
การพฒันาตนเองใหเ้ขม้แขง็ เพ่ือจะการสืบทอดพระพทุธศาสนาต่อไป 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวจิัยคร้ังต่อไป 
ผลวิจยัพบวา่ รูปแบบยทุธศาสตร์น้ี สามารถนาํไปบริหารวดัต่างๆ เพ่ือความมัน่คงภายในวดั อีกทั้งควรนาํไปปรับใชก้บั

การเรียนบริหารอ่ืนๆ เพ่ือใหผู้ท่ี้สนใจไดเ้รียนรู้ สัมผสั และรับประสบการณ์ตรง ซ่ึงอาจตอ้งใชร้ะยะเวลานาน ฉะนั้นความเพียรใน
การพฒันาความรู้และการปฏิบติัของตนเองนั้นเป็นขอ้สาํคญัมาก 
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