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บทคัดยอ
 วตัถปุระสงคงานวจิยัแบบผสมผสานครัง้นีเ้พือ่ศกึษา 1) ระดบัความพงึพอใจท่ีมตีอการจดังานสมัมนาพระธรรมวนิยั
ครั้งที่ 18 โดยเครือขายพุทธบริษัทรักษาธรรมวินัย ณ วัดสวางโพธ์ิชัย ต.กูทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 2) ศึกษารูปแบบ

การบริหารเครือขายพุทธบริษัทที่มีประสิทธิผล มีลักษณะอยางไรและ 3) ศึกษาปรากฏการณการจัดสัมมนาพระธรรม

วินัย ครั้งที่ 18 วามีลักษณะเปนอยางไร โดยใชวิธีเก็บขอมูลเชิงปริมาณ และวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ผูตอบแบบสอบถาม

ประกอบดวย พระภิกษุ สามเณร 135 รูป ฆราวาส จํานวน 191 คน ที่เขารวมโครงการรวมจํานวน 326 คน ผูใหขอมูล

สาํคญัในการใหสมัภาษณ ประกอบดวย พระภิกษทุีเ่ปนกรรมการบริหารเครือขาย และพระภิกษ ุจาํนวน 50 รปู สามเณร 
9 รูป และฆราวาส 10 คน รวม 69 รูป/คน เก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพโดยใชวิธีสังเกตแบบมีสวนรวม และไมมีสวนรวม

การสัมภาษณแบบเจาะลึก เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณเปนแบบสอบถาม เก็บขอมูลเชิงคุณภาพโดยใช

แบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง ใชวิธีตรวจสอบขอสรุปจากแหลงขอมูลโดยวิธีตรวจสอบแบบสามเสา (Triangulation) และ

วิเคราะหขอมูลโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห ระยะเวลาในการวิจัยเดือนพฤษภาคม – กันยายน 2557 รวม 1 ป 4 เดือน 

 ผลการวิจัย พบวา

 1. ความพึงพอใจตอการจัดสัมมนาพระธรรมวินัย คร้ังที่ 18 โดยเครือขายพุทธบริษัทรักษาพระธรรมวินัย 

ณ วัดสวางโพธิ์ชัย จ.มหาสารคาม โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (x= 4.10 ) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน

พบวา ดานที่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด คือดานสวัสดิการอาหาร และนํ้าด่ืม รองลงมา คือ ดานวิทยากรใหการ

อบรม ดานประโยชนทีไ่ดรบั และดานภาพรวมการจดักจิกรรมสมัมนา สวนดานทีม่คีาเฉลีย่นอยสดุ คอื ดานทีพ่กัสาํหรบั
ผูเขารวมสัมมนา (x= 3.70) 

 2.  รูปแบบการบริหารเครือขายพุทธบริษัทรักษาพระธรรมวินัยที่มีประสิทธิผล มีลักษณะดังนี้

  2.1 รปูแบบการผนึกกาํลังอยางเขมแขง็ของเครอืขายพทุธบริษทัจะประสบความสําเรจ็ได ประกอบดวย 

การกําหนดเปาหมายเพ่ือธํารงพระพุทธศาสนา การไดรับความรวมมือจากพุทธบริษัท พระภิกษุ สามเณร อุบาสก 

อุบาสิกา และการตระหนักถึงความสําคัญและวิธีการรักษาพระธรรมวินัยใหมั่นคงสถาพร
  2.2 รปูแบบระบบการบรหิารเครอืขายพทุธบรษิทัทีม่ปีระสทิธผิล ประกอบดวย การพัฒนาระบบเครือขาย

ความรวมมือทางพระพุทธศาสนา การสรางทีมบริหารท่ีมีประสิทธิผล การมีแผนยุทธศาสตร การสรางศรัทธา

ในพระพุทธศาสนา และการไดรับการสงเสริมสนับสนุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
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  2.3 รปูแบบการพัฒนาเครือขายพทุธบรษิทัรักษาพระธรรมวินยัทีม่ปีระสทิธผิล ประกอบดวย การสราง

ทีมวิทยากรท่ีมีประสิทธิภาพ การมีอุดมการณรวมกัน การมีเครือขายสนับสนุนจาก อุบาสก อุบาสิกา และองคกร

ภาครัฐและเอกชน การมีสวนรวมของชุมชน และการวิจยัและพัฒนาอยางตอเนื่อง

 3. ปรากฏการณการจัดงานสัมมนาพระธรรมวินัยคร้ังที่ 18 พบวา ประสบความสําเร็จตามเปาหมายใน

ระดบัสงู โดยมกีารจดัสมัมนาในหวัขอทีเ่กีย่วกบัเนือ้หาหลกัธรรม และพระธรรมวนิยัท่ีเปนประโยชนอยางยิง่ มนีกัศกึษา 

อาจารย อุบาสก อุบาสิกา จากชุมชนเขารวมงานนอกเหนือจากพระภิกษุสามเณร จํานวนประมาณไมตํ่ากวา 500 คน 

ซึง่ไมเคยปรากฏมากอน มทีมีงานสนบัสนุนการจดังานอยางเขมแขง็ มคีวามสามคัคสีงู โดยการไดรบัความรวมแรงรวมใจ

ทุกภาคสวน นาชื่นชมและภาคภูมิใจและสามารถเปนแบบอยางที่ดี มีโรงทานจํานวนมากเต็มบริเวณวัด มีความพรอม

ในเรื่องสถานที่ เครื่องโสตทัศนูปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ แสดงถึงศรัทธาอยางแรงกลาของชุมชน 

และความมภีาวะผูนาํเชงิจรยิธรรมของเจาอาวาส และคณะกรรมการจดังาน ผูเขารวมโครงการไดรบัประโยชนจากการ

สัมมนาสามารถนําไปประยุกตใชในวิถีชีวิตได 

 4.  แนวทางในการพัฒนาในการจัดงานสัมมนาคร้ังตอไป ควรดําเนนิการดงันี ้พระภิกษุ สามเณร ในชุมชน

ตลอดจนประชาชนในชุมชนใกลเคยีงควรเขามามีสวนรวมมากขึน้ ควรใหความสนใจ และเขาฟงอยางเต็มเวลาตอเน่ือง

ทุกหัวขอ เพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางหลักธรรมคําสอน และพระธรรมวินัยเพ่ิมข้ึน ฝายวิชาการของเครือขาย ควรเพ่ิม

ขีดความสามารถของคณะวิทยากรมากขึ้น และนําเสนอใหตรงประเด็นเนื้อหาสาระ ควรเนนพระธรรมคําสอนตาม

พระไตรปฎก การปลูกศรัทธา การปลูกจิตสํานึก ศีล สมาธิ ปญญา ใหเกิดกับพุทธศาสนิกชน และผูเขารวมสัมมนา

เพื่อประโยชนตอสังคมโลก ตอไป 

คําสําคัญ : รูปแบบการบริหารเครือขายพุทธบริษัทท่ีมีประสิทธิผล ปรากฏการณ การสัมมนาพระธรรมวินัย

Abstract

 The objectives of this mixed research were to study 1) the level of satisfaction towards the 18th 

Buddhist Discipline Seminar at Wat sawangphochai Temple, Mahasarakham Province, 

2) the characteristics of the the effectiveness Buddhist Network Management Model and 3) the Phenomenon 

of the 18 th seminar management. Collecting data by quantitative and qualitative methods, 

the purposive sample were 135 monks and novices and 191 persons who joined the seminar, a 
total of 326 persons. The key informants for in-depth interview were 50 monks, 9 novices and 10 persons, 

a total of 69 persons. Collecting qualitative data by using the participative observation and none 

participative observation and in-depth interview. The questionnaire was used for quantitative data 

collecting and semi-structure interview for collecting qualitative data. Using triangulation method 

for examine the validity and analyzed them by descriptive analysis.
 The results:

 1. The satisfaction of the seminar management was at the much level as a whole (x = 4.10). 

The highest aspect was the welfare and food, the lower aspects were the lecturers, the utilization 

and the whole seminar activities. The lowest aspect was the staying places for the participants 

(x= 3.70).
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 2. The characteristics of the effectiveness Buddhist Network Management Model were :

  2.1 The achievement network included; the goals for maintain the religion, the high 

participation from the monks, novices, people and the awareness to the importance and the ways 

to maintain the Buddhist discipline forever.

  2.2 The management system of the effectiveness network model consisted; the Buddhist 

participation network system development, the effective team building, the strategies, the faithful 

to the religion and the support from the involve organizations.

   2.3 The effective network development model included; the effi ciency lecturer team 

building, the idealized together, the support of the people from the government and the private 

sector, the community participation and doing the research and development continuously.

 3. The phenomenon of the 18 th seminar found that the management of this project had 

been successed at high level. The contents were about the Buddhist discipline and participles which 

were very useful. There were at least 500 teachers, students, and people from 

the communities came to join the seminar beside the monks and the novices. This situation has not 

been happened before. It was the fi rst time here. There were the strong support team, the high 

harmoniousness by the collaboration from every local sector. It was admirable, proud and could 

be the outstanding. There were a lot of food from the people (Rong Than) to give for the participants 

around the temple. The temple was ready for the staying shelters, the sound instruments and 

the other convenience things. This climate showed the powerful belief of the community and 

the leadership of Phra Ajarn Naronge Sujinnathummo, the leader(Jaorawat) of this temple and 

the committee. The participants received the utilization from this seminar event that could use to 

apply for living.
  4. The guidelines for development; the monks, novices and people in nearby community 

should be more interested and join the seminar at the full time in every subject, in order to gain 

more knowledge about the Buddha’s teaching. The academic team should increase the ability on 
presentation and focus on the Tripitaka, build the faithful, the conscious mind, the canon, 
the meditation and the wisdom to the Buddhist and the participants for the world society, in the future.

Keywords : The effectiveness Buddhist network management model, phenomenon, the Buddhist 

discipline seminar

บทนํา

 เปนความจริงวา พระวินยัตัง้อยูตราบใด ปาพจน

ยังมีพระศาสนาไมลวงไปแลวตราบนั้น ดังพระดํารัสที่
พระภาคเจาตรัสไววา “อานนท พระธรรมวนิยัใดอนัเราแสดง

แลว บญัญตัแิลวแกเธอทัง้หลาย พระธรรมและวนิยันัน้ 

จงึเปนศาสดาในการลวงไปแหงเรา” (ว.ิมทาว.ิ1/24-25) 

ในสังคมท่ีกําลังเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในทุกๆ ดานน้ี 

ไดสงผลกระทบตอพระสงฆ และสถาบันสงฆเปนอยาง
มาก และปญหาที่เดนชัดและเปนปญหามากที่สุดของ

สถาบนัสงฆในชวงทศวรรษทีผ่านมานี ้คอื ปญหาเกีย่วกบั
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ความประพฤติของพระภิกษุสงฆที่ตกเปนขาวตาม

หนาหนังสือพิมพในแตละป บทบาทหน่ึงที่เห็นชัดของ

พระไตรปฎก กค็อื ความพยายามในการรักษาพระธรรมวินยั

ใหบริสุทธิ์ ซึ่งทานไดแบงปญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เดน

ของพระสงฆที่ประพฤติเปนปญหาออกเปน 2 กลุม 

(พระเทพเวที 2532 ข: 23) คือ กลุมที่ทําวิปริตจาก
พระธรรมวนิยั หรอืกลุมทีป่ระพฤตคิลาดเคลือ่นจากหลกัธรรม

คําสอน และวินัยที่เปนบทบัญญัติของพระพุทธเจา 

เชน พระใบหวย ทาํเดรจัฉานวชิา การประกอบไสยศาสตร

เปนตน และกลุมที่ทําธรรมวินัยใหวิปริต หรือกลุมท่ี

สอนส่ิงที่คลาดเคล่ือนผิดเพ้ียนจากหลักธรรมวินัย 
เชน สาํนกับางสาํนกัท่ีสอนส่ิงทีผ่ดิไปจากหลกัการทีแ่ทจรงิ

ของพระพุทธศาสนา

 จากการศึกษางานวิจยัของ พระเกษสยาม บญุยงค
(2557) เรื่องการพัฒนาผูนําการปฏิบัติอุโบสถศีลของ

คณะสงฆ ต.บานโปรง จ.สระบรุ ีพบวา ทกุวดัยงัขาดแคลน

พระสงฆทีม่คีวามรูความสามารถ ภมูริู ภมูธิรรม ภมูปิญญา 

ทั้งปริยัติ ปฏิบัติ ขาดความเปนผูนํา ขาดความเชื่อมั่นใน

ตนเอง และขาดประสบการณ นอกจากนี้ชาวบานใหการ

สนับสนุนไมเต็มที่เทาที่ควร

 “พระวินัย ชื่อวาเปนอายุของพระพุทธศาสนา 

เมื่อพระวินัยดํารงอยู พระศาสนาก็เปนอันดํารงอยู”

งานสมัมนาพระธรรมวนิยั คอื งานทีพ่ระภกิษ ุ– สามเณร 

– อุบาสก – อุบาสิกา จากทั่วทุกสารทิศเดินทางมารวม

สัมมนาพระธรรมวินัย จนเกิดเปนเครือขายพุทธบริษัท

รักษาพระธรรมวินัยขึ้น งานสัมมนาพระธรรมวินัยได

จัดขึ้นครั้งแรกในป 2540 ที่วัดพนมพนาวาส ต.บานโพธิ์ 

จ.ฉะเชิงเทรา จากนั้นมาไดเปลี่ยนสถานที่ในทุกปตาม
ความเหมาะสม มีจํานวนผูเขารวมสัมมนาที่สนใจและ

เห็นประโยชนเพิม่ขึน้ทุกป ครัง้สดุทาย 2556 เปนคร้ังที ่17 
ไดจัดขึ้น ณ วัดปาบุญคุมเกลา จ.ฉะเชิงเทรา ระหวาง

วันที่ 18–24 ธันวาคม 2556 สําหรับป พ.ศ. 2557

จัดใหมีขึ้น ณ วัดสวางโพธ์ิชัย ต.กูทอง อ.เชียงยืน 

จ.มหาสารคาม ระหวางวนัที ่27 มถุินายน – 3 กรกฎาคม 

2557 รวม 7 วัน โดยมีหัวขอตางๆ จากพระวินัย

พระวิสูตร และพระอภิธรรม มาศึกษา แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นวินิจฉัยหาขอยุติรวมกันตามท่ีพระวิทยากร 

และฝายวิชาการ ไดรับมอบหมายศึกษาคนควาตามบาลี 

อรรถกถา ฎีกา ฯลฯ

 ในทางกลางความรอนแรงและผันผวนของ

เหตุการณบานเมืองและประเทศชาติ ซึ่งกําลังกาวเดินสู

ยุคมิคสัญญีอยางรวดเร็ว ชีวิตของเราแขวนอยูบนผลของ

กรรมดี และกรรมชั่ว อยางไรก็ดี พระธรรมวินัยคําสอน

ของพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจา ยังมีพระภิกษุ 

- สามเณร – อุบาสก – อุบาสิกา ที่สนใจผูใฝธรรม 

รวมตัวกันเพื่อจรรโลงไวซึ่งพระธรรมวินัย เปนเนื้อนาบุญ 

และเปนความปติโสมนัส สําหรับชาวพุทธทั้งหลาย

 สําหรับวัดสวางโพธิ์ชัย ซึ่งมีพระอธิการณรงค 

สจุณิณฺธมโฺม เปนเจาอาวาส ไดรบัมอบหมายจากคณะสงฆ
ใหเปนสถานท่ีจัดงานในคร้ังนี้ จึงพรอมใจรวมกันกับ

ชาวบานเมืองเพ็ง วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม ตลอดจนญาติธรรมผูสนใจใฝในธรรม

ทั้งหลาย รับหนาท่ีเปนเจาภาพจัดงานในป 2557 เพ่ือให
สาํเรจ็ตามวตัถปุระสงค และถอืเปนการถวายเปนพทุธบชูา
แดพระสัมมาสัมพุทธเจาซึ่งเปนศาสดาเอกของโลก

 วัตถุประสงคในการจัดงานสัมมนา 1) เพื่อเปด

โอกาสใหพระภิกษุ สามเณร ทั้งผูบวชนานและบวชใหม 
ไดมีทิศทางในการศึกษา และอยูในพุทธศาสนา 2) เพื่อ

เปดโอกาสใหพระภกิษ ุสามเณร ทัง้ผูบวชนานและบวชใหม 

ไดรูจกัคุนเคยสนทิสนมกบัครบูาอาจารย ผูเปนกลัยาณมติร
3) เพื่อสรางความสามัคคีของหมูคณะ ทั้งธรรมยุตินิกาย 

และมหานิกาย ผูใครตอการศึกษา โดยยึดพระธรรมวินัย

เปนหลัก  4) เ พ่ือเผยแผพระธรรมวินัยตามแนว

พระไตรปฎก อรรถกถา ฎีกา แกพระภิกษุ สามเณร ผูเปน

พุทธบุตร และ 5) เพื่อเปดโอกาสให อุบาสก อุบาสิกา 
คณะนักศกึษา จากสถาบันอดุมศึกษา ของรัฐและเอกชนใน

จ.ขอนแกน จ.มหาสารคาม และจงัหวดัใกลเคยีง ไดรบัฟง

ธรรมคําบรรยาย ในประเด็นที่นาสนใจจากพระวิทยากร

 กลุมเปาหมายทีเ่ขารวมโครงการ คอื 1) พระภกิษ ุ

สามเณร ทั้งผูบวชนานและบวชใหม ที่สนใจในธรรมวินัย
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จากทั่วประเทศ ประมาณ 400 รูป 2) อุบาสก อุบาสิกา 

ที่สนใจใฝศึกษาธรรมะ จํานวน 100 คน 3) คณาจารย

และนักศึกษา จากวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จํานวน 105 คน 

คณาจารย จํานวน 10 คน ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 

35 คน คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทั่วไป จํานวน 

30 คน คณะพยาบาลศาสตร จํานวน 30 คน 4) อาจารย
และนกัศกึษาจากมหาวทิยาลยัมหาสารคาม จาํนวน 20 คน

5) คณะครูและนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา และ

มธัยมศกึษาในเขตใกลเคยีง จาํนวน 100 คน รวม 225 คน

 ขอบเขตดานเนื้อหาในการจัดสัมมนา แยกเปน 

2 กลุม คือ 1) สําหรับพระสงฆ สามเณร หัวขอสัมมนา 

มดีงัตอไปนี ้(1.1) “อตัถวเสปกรณ อานสิงสของพระวินยั

ธร (1.2) “วินิจฉัยเร่ืองเงินทอง (1.3) “อภัพพบุคคล 

11 จํานวน” (1.4) “เสทโมจนคาถา” (1.5) “วินิจฉัย 
เรือ่งสมีา” (1.6) “สทัธมัมสมัโมสสตูร” (1.7) “อเนสนา 5”

(1.8) “พระสูตร” (1.9) “พระอภิธรรม” และ 
(1.10) “ธรรมวนิยัสาํหรบัพระใหม” 2) ขอบเขตเนือ้หา สาํหรบั 

อุบาสก อุบาสิกา และนักศึกษา หัวขอบรรยายและ

อภปิราย มดีงันี ้(2.1) อบุาสก อบุาสกิา ชวยรกัษาธรรมวนิยั
ใหไดผลสูงสุดอยางไร (2.2) ประเพณีงานบุญบริสุทธิ์

ปลอดอบายมุข สรางประโยชนสุขใหแกประเทศชาติ

อยางไร (2.3) ธรรมกับการครองตน (2.4) การครองตน
ในพทุธศตวรรษท่ี 25 (2.5) ทศันคตขิองชาวพทุธท่ีมตีอ

พระพทุธศาสนา และพระภกิษ ุสามเณร ในปจจุบนัเปน

อยางไร (2.6) ทาํไมชาวพุทธในประเทศไทย จงึไมสามารถ
เขาถึงแกนธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนาได (ทั้งที่

พระพุทธศาสนาเขามาในไทยกวา 2,000 ปแลว) (2.7) 

พระรัตนตรยัเปนทีพ่ึง่ไดอยางไร (2.8) ศาสนพิธขีองชาวพุทธ

ที่ถูกตองตามแนวพระไตรปฎก ควรปฏิบัติอยางไร

 ประโยชนทีค่าดวาจะไดรบัจากการจดังานสมัมนา
พระธรรมวินยัมดีงันี ้พระภกิษ ุสามเณร ทัง้ผูบวชนานและ

บวชใหม ไดรับความรูความเขาใจเก่ียวกับพระธรรมวินัย

โดยมทีศิทางในการศกึษา และอยูในศาสนา ไดรูจกัคุนเคย

สนิทสนมกับครูบารอาจารย ผูเปนกัลยาณมิตร ไดสราง

ความสามัคคีของหมูคณะสงฆ และไดแลกเปลี่ยนเรียนรู 

ในพระธรรมวินัยเพ่ิมสูงขึ้นท้ังธรรมยุตินิกาย และ

มหานิกาย ผูใครตอการศึกษา โดยยึดพระธรรมวินยัเปนหลกั

ไดเผยแผพระธรรมวินัยตามแนวพระไตรปฎก อรรถกถา 

ฎีกา แกพระภิกษุ สามเณร ผูเปนพุทธบุตร เปนการ

จรรโลงและรักษาไวซึ่งพระธรรมวินัยของพระพุทธเจา 

ใหมอีายยุนืยาวตลอดไป และ อบุาสก อบุาสกิา คณาจารย 

และคณะนักศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษา และรัฐและ
เอกชนใน จ.ขอนแกน จ.มหาสารคาม และจังหวดัใกลเคยีง 

ไดรับความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักธรรมคําสอน และ

เปนการสงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามใหกับ

ศาสนิกชน ชุมชน และสังคม ใหมีความเขมแข็งทางจิต

วิญญาณแหงความเปนคนดีที่มีคุณคาของประเทศชาติ 

พระศาสนาสืบไป
 ผูรบัผดิชอบโครงการมีดงันี ้1) เครอืขายพทุธบรษิทั
รักษาธรรมวินัย 2) วัดสวางโพธิ์ชัย / อุบาสก / อุบาสิกา 

3) ชาวบานบานเมืองเพ็ง / กลุมเยาวชน ตําบลกูทอง 
4) องคการบรหิารสวนตาํบลกูทอง 5) สถานตีาํรวจภธูรกูทอง 

6) ผูมีจิตศรัทธา และผูนําชุมชนทุกภาคสวน

 เครือขายความรวมมือมดีงันี ้1) โรงเรียนประถมศกึษา
และมัธยมศึกษาในชุมชนใกลเคียง 2) มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม จงมหาสารคาม 3) วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 

อ.เมือง จงขอนแกน 4) องคการบริหารสวนทองถ่ิน 
ต.กูทอง อ.เชยีงยนื จ.มหาสารคาม 5) สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน

ในอําเภอเชียงยืน จ.มหาสารคาม 6) โรงพยาบาลสงเสริม

สขุภาพ ต.กูทอง อ.เชยีงยนื จงมหาสารคาม 7) หนวยงาน
อื่นๆ หางรานตางๆ ที่มีจิตศรัทธา 

 จากหลักการและเหตุผลของความสําคญัของการ

ศึกษาพระธรรมวินัย และปญหาดังกลาวรวมถึงการจัด

สัมมนาพระธรรมวินัย ที่กลาวมา ผูวิจัย* ในฐานะเปน

คณะกรรมการบริหารเครือขายพทุธบริษทัรกัษาพระธรรม
วินัย ฝายวิจัยและพัฒนา และปฏิบัติงานตําแหนงรอง

คณบดบีณัฑติวทิยาลยัฝายวชิาการวทิยาลยับณัฑติเอเซยี 

มีหนาที่ในการดําเนินงานประกันคุณภาพ ของบัณฑิต
วิทยาลัย และไดรับผิดชอบองคประกอบที่ 6 ทํานุบํารุง

ศิลปะ และวัฒนธรรม และองคประกอบที่ 5 การบริการ
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วิชาการ นอกจากน้ันจากการศึกษายังพบวา มีงานวิจัยที่

เกีย่วของในเร่ืองน้ียงัมนีอยมาก โดยเฉพาะการใชระเบียบ

วิธีวิจัยเชิงปริมาณและวิธีวิจัยเชิงคุณภาพแบบผสมผสาน

ซึง่คุณคางานวิจยัคร้ังนี ้ถอืเปนการจรรโลงพระพุทธศาสนา

และผลการวิจัยยังสามารถใชประโยชนตอองคกร

ที่เกี่ยวของ ที่สามารถนําไปใชในการกําหนดเปนนโยบาย

ในการพัฒนาและการเผยแผพระธรรมคําสอนทาง

พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดการศึกษา

ระดับอดุมศกึษาควรมีสวนรวมในการสงเสริมทาํนบุาํรงุ

พระพุทธศาสนาอยางเปนรูปธรรม เพื่อนําองคความรู
ไปพฒันา คณุลกัษณะบณัฑติอันพงึประสงค ใหเปนคนทีม่ี

ความรูคูคุณธรรมในที่สุด 

วัตถุประสงคการวิจัย 
 1) ศกึษาระดับความพึงพอใจท่ีมตีอการจัดงาน

สมัมนาพระธรรมวนิยั ครัง้ที ่18 โดยเครอืขายพทุธบรษิทั

รักษาธรรมวินัย ณ วัดสวางโพธ์ิชัย ต.กูทอง อ.เชียงยืน 

จ.มหาสารคาม 
 2) ศกึษารปูแบบการบรหิารเครอืขายพุทธบรษิทั
ที่มีประสิทธิผล มีลักษณะอยางไร 

 3) ศกึษาปรากฏการณการจดัสมัมนาพระธรรมวนิยั
ครั้งที่ 18 วามีลักษณะเปนอยางไร 

ขอบเขตการวิจัย

 กลุมเปาหมาย
 การวิจยัคร้ังนีใ้ชระเบียบวิธวีจิยัเชิงคุณภาพเปนหลัก

ดงัน้ันผูวจิยัจงึใชวธิเีลอืกผูใหขอมลูสาํคญั (Key informants)

ซึง่ประกอบดวยคณะกรรมการบริหารเครือขาย และพระภิกษ ุ

จํานวน 50 รูป สามเณร 9 รูป และฆราวาส 10 คน รวม 

69 รูป/คน 
 สวนการเกบ็ขอมลูเชงิปรมิาณ ผูตอบแบบสอบถาม

คอื พระภิกษุ สามเณร 135 รปู ฆราวาสท่ีเขารวมโครงการ 

191 คน รวม 326 รูป/คน

 ขอบเขตขอมูลเชิงปริมาณ แบงเปน 2 ประเด็น 

คือ

 1. ศึกษาขอมูลทั่วไป ของผูตอบแบบสอบถาม

จําแนกตามสถานภาพทางเพศ และจังหวัด 

 2.  ศึกษาระดับความพึงพอใจตอการจัดงาน

สัมมนาพระธรรมวินัยครั้งที่ 18 ใน 15 ดาน คือ ดานสถานที่

การลงทะเบียน การตอนรบั ดานทีพ่กั ดานเอกสาร ดานอาหาร
ดานนํา้ดืม่ ดานสถานทีจ่อดรถ ดานโรงทาน ดานวทิยากร 

ดานประโยชนที่ไดรับ ดานความสะอาด ดานหองน้ํา 

ดานการประชาสัมพันธ และภาพรวมการจัดงาน

 ขอบเขตเนื้อหาการวิจัยเชิงคุณภาพ แบงเปน 

2 ประเด็น คือ 

 1) รูปแบบการบริหารเครือขายพุทธบริษัท

รกัษาพระธรรมวินยัท่ีมปีระสิทธผิล ประกอบดวย 3 ดาน 

คอื 1.1) รปูแบบการผนกึกําลังอยางเขมแขง็ 1.2) รปูแบบ

ระบบการบริหารท่ีมปีระสิทธผิล 1.3) รปูแบบการพัฒนา

เครือขายท่ีมีประสิทธิผล 

 2)  ปรากฏการณการจัดงานสัมมนาพระธรรม

วินัยครั้งที่ 18 ประกอบดวย 6 ดาน ดังนี้ 2.1) ดานการ

บรรลุเปาหมาย 2.2) หวัขอ เนื้อหาสาระ การจัดสัมมนา 

2.3) ผูเขารวมสัมมนา 2.4) การบริหารทีมงานจัดสัมมนา 

2.5) รูปแบบการจัดสัมมนา 2.6) ผลลัพธ และผลกระทบ

 วธิกีารวิจยัและเคร่ืองมือท่ีใชเก็บรวบรวมขอมูล
 1) การศกึษาเอกสารท่ีเกีย่วของ 2) แบบสอบถาม

เกี่ยวกับความพึงพอใจตอการจัดงานสัมมนา 3) แบบ

สัมภาษณกึ่งโครงสราง เกี่ยวกับรูปแบบบริหารเครือขาย 

และปรากฏการณการจัดงานสัมมนาพระธรรมวินัย 

4) แบบสังเกต 5) แบบสัมภาษณเชิงลึก 6) แบบบันทึก
7) กลองถายรูป / ภาพถาย 8) เทปบันทึกเสียง 9) ผูวิจัย*

ซึ่งเปนผูมีประสบการณการทําวิจัยเชิงคุณภาพมาเปน

ระยะเวลา 20 ป (2538-2558)

 
การเก็บรวบรวมขอมูล และวิเคราะหขอมูล

 การเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ ผูวิจัย* 

เริม่เก็บขอมลู ตัง้แต 30 พฤษภาคม 2556 โดยเร่ิมเขารวม

ประชมุคณะกรรมการบรหิารเครอืขาย ณ บรษิทัศรนิทพิย 

อ.บางใหญ จ.นนทบุรี ไดใชวิธีสังเกตมีสวนรวม และไมมี
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สวนรวม ลักษณะ และรูปแบบการบริหารเครือขาย 

ตอมาไดเขารวมสงัเกตการณการจดัสมัมนาพระธรรมวนิยั

ครั้งที่ 17 ที่วัดปาบุญคุมเกลา จ.ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 22 

– 23 ธนัวาคม 2556 เพือ่นาํมาปรบัรปูแบบการจดัสมัมนา

ครั้งที่ 18 ที่วัดสวางโพธิ์ชัย ในวันที่ 27 มิ.ย. – 3 ก.ค. 

2557

 นอกจากนั้น เพื่อใหไดขอมูลที่ครอบคลุมตาม

วัตถุประสงคการวิจัย* ผูวิจัยไดเขารวมประชุมกับคณะ

กรรมการจัดงานสัมมนาพระธรรมวินยัของวัดสวางโพธ์ิชยั 

ตั้งแตเดือนมกราคม 2557 – เดือนมิถุนายน 2557 รวม 

8 ครัง้ เพือ่ใหไดขอสรปุ รปูแบบการจัดงาน โดยใชเทคนิค

วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ทั้งการสัมภาษณเชิงลึก ชาวบาน

เมืองเพ็ง พระภิกษุ ที่เปนกรรมการเครือขายที่มาเปน

ที่ปรึกษาทุกขั้นตอน รวมถึงการติดตอประสานงาน 
พระวิทยากร หนวยงานท่ีเก่ียวของ ทมีงาน ทัง้เจาคณะภาค 9

และเจาคณะจังหวัดมหาสารคาม และพระเถรานุเถระ 

จ.อุบลราชธานี จ.นครราชสีมา จ.รอยเอ็ด จ.ยโสธร 

เปนตน ใชเวลาดําเนินการวิจัย เก็บขอมูล และวิเคราะห

ขอมูลเปนระยะเวลาต้ังแต พฤษภาคม 2556 – กันยายน 

2557 รวม 16 เดือน จึงไดขอมูลที่ลุมลึกและอ่ิมตัว 
สามารตอบวัตถปุระสงคการวจิยัได โดยผูวจิยัเปนเครือ่งมอื
ที่สําคัญที่สุดสําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้

 สาํหรบัการวิเคราะหขอมูล ใชวธิพีรรณนาวเิคราะห 

และเทคนิคการตรวจสอบแบบสามเสา (Triangulation) 

สรุปและอภิปรายผล

 1.  รูปแบบการบริหารเครือขายพุทธบริษัท

รักษาพระธรรมวินัยที่มีประสิทธิผล ผลการวิจัยพบวา

  1.1 รูปแบบการผนึกกําลังอยางเขมแข็งของ

เครือขายพุทธบริษัท มีลักษณะประกอบดวย การกําหนด
เปาหมายเพ่ือธาํรงพระพุทธศาสนา การไดรบัความรวมมือ

จากพุทธบริษัท พระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา 

และการตระหนกัถงึความสําคญัและวธิกีารรกัษาพระธรรมวนิยั

ใหมัน่คงสถาพร ทัง้นีอ้าจเปนเพราะวา การรกัษาพระธรรม

วนิยั จะมลีกัษณะสาํคญัๆ หลายประการ เชน การใหเกณฑ

วินิจฉัยความหมายคุณคาของพุทธธรรม เพื่อใหเกิด

ความชัดเจนและความถูกตองสมบูรณแกคาํสอนของพระพุทธองค 

(พระเทพเวที, 2534) ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ

พระธรรมปฎก (2538) ซึง่ระบุวา การวางมาตรฐานทางดาน

ความเชื่อสําหรับชาวพุทธ นั่นคือ ชาวพุทธจะตองเช่ือใน

เร่ืองของกรรม เชือ่การกระทาํหวงัผลสาํเรจ็จากการทาํเหต ุ

ลงมือกระทําการตางๆ ดวยความเพียรพยายามตาม

หลักการแหงเหตุและผล โดยใหกรรมโยงกับความเพียร 
(กรรมวาที วริยิวาท)ี รวมท้ังวางมาตรฐานทางดานการปฏบิตั ิ

คือ การฝกฝนและปฏิบัติตนตามหลักไตรสิกขา คือ ศีล 

สมาธิ และปญญา ที่สําคัญยิ่งก็คือ การสรางเครื่องมือ

เพ่ือการรักษาพระธรรมวินัยใหถูกตอง คือ การศึกษา

พระไตรปฎกและอรรถกถา ตามพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ซึง่เราชาวพุทธยังยึดถอืปฏิบติั 

และเครอืขายพทุธบริษทัควรผนกึกาํลงัใหเขมแขง็ดวยการ

มเีปาหมายชัดเจน การไดรบัความรวมมือจากทุกภาคสวน 

รวมถึงหาวธิกีารรกัษาพระธรรมวนิยัใหครองอยูตลอดกาล

  1.2 รูปแบบระบบการบริหารเครือขาย
พทุธบริษทัท่ีมปีระสิทธิผล มอีงคประกอบดังนี ้การพัฒนาระบบ
เครือขายความรวมมือทางพระพุทธศาสนา การสรางทีม

บรหิารท่ีมปีระสิทธผิล การมีแผนกลยุทธศาสตร การสราง

ศรัทธาในพระพุทธศาสนา และการไดรับการสงเสริม
สนับสนุนจากหนวยงานที่รับผิดชอบ ทั้งนี้อาจเปน

เพราะวาระบบบรหิารเครอืขายพทุธบรษิทั ไดดาํเนนิมาอยาง

ตอเน่ืองเปนปที ่18 ทาํใหเหน็มรรคผลท่ีเกดิขึน้ นกัวชิาการ

เริม่ทีจ่ะศกึษาแนวความคดิและบทบาทของพระธรรมปฎก

ทีม่ตีอสังคม ในดานตางๆ ไมวาจะเปนแนวคดิและบทบาท

ทางดานการศึกษา การพัฒนามนุษย การพัฒนาสังคม 
การพัฒนาสิง่แวดลอม รวมท้ังบทบาททางดานเศรษฐศาสตร

การเมือง และอื่นๆ เปนตน ซึ่งสะทอนใหเห็นวา สังคม
ในยคุปจจบุนัเริม่จะหาคําตอบจากทรรศนะทางพระพุทธศาสนา

ที่แสดงผานแนวคิดและทรรศนะของพระธรรมปฎก

มากยิง่ขึน้ (ธนภณ สมหวงั,2545) ซึง่สอดคลองกบั วโิรจน 

สารรัตนะ (2556) ทีร่ะบุวาความมีประสิทธผิล (effectiveness)

หมายถงึ การกําหนดงานทีจ่าํทาํไดอยางถกูตองถกูทศิทาง 



19

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน) 2557

และทําใหบรรลุได (doing the right thing) นอกจากน้ัน

คณะกรรมการบริหารเครือขายจําเปนตองมีทักษะเชิง

มนุษย (human skills) คือ ความสามารถที่จะทํางานกับ

คนอ่ืนไดดีและมีความฉลาดทางอารมณจึงจะสามารถ

บริหารไดประสบความสําเรจ็ (emotional intelliqence) 

(Kast,1974 Cited in Schermerhorn,2008)

  1.3 รูปแบบการพัฒนาเครือขายพุทธบริษัท

รักษาพระธรรมวินัยที่มีประสิทธิผล ประกอบดวย การ

สรางทีมวิทยากรท่ีมีประสิทธิภาพ การมีอุดมการณ

รวมกัน การมีเครือขายสนับสนุนจาก อุบาสก อุบาสิกา 

และองคกรภาครัฐและเอกชน การมีสวนรวมของชุมชน 
และการวจิยัและพัฒนาอยางตอเนือ่ง ทัง้นีอ้าจเปนเพราะวา

การพัฒนาเครือขายพุทธบริษทัเปนแนวคิดใหมทีส่ามารถ

นาํเสนอทางออก หรอืคาํตอบใหกบัสงัคมในยุคปจจบุนัได

อยางเหมาะสมในเชิงพุทธ โดยสามารถบูรณาการศาสตร

ทางการบริหารเศรษฐศาสตรตามแนวพุทธ การพัฒนาการ

เรียนรูตามแนวพุทธศาสตร หลักการบูรณาการ ทางการ

ศึกษาตามนัยแหงพุทธธรรม เปนตน นอกจากน้ันการ

พัฒนาเครือขายจําเปนตองสรางภาวะผูนําเชิงจริยธรรม

ใหเกิดข้ึนกับบุคลากรหรือองคกรที่เกี่ยวของ โดยมี

คุณลักษณะเปนผูมีความไววางใจได มีความนาเคารพ

เลื่อมใส สุภาพ เปนพลเมืองที่มีความยุติธรรม และการ

สรางบรรยากาศองคการทางจริยธรรม รวมถึงวัฒนธรรม

องคการท่ีเปนจริยธรรม (สุเทพ ปาลสาร (2555) และ

สุธาสินี แมนญาติ (2554)
 2.  ปรากฏการณการจัดงานสัมมนาพระธรรมวินยั

ครั้งที่ 18 สรุปโดยภาพรวมพบวา ประสบความสําเร็จ 

ตามเปาหมายในระดับสูง โดยมีการจัดสัมมนาในหัวขอที่

เก่ียวกับเนื้อหาหลักธรรม และพระธรรมวินัย ที่เปน

ประโยชน มีนักศึกษา อาจารย อุบาสก อุบาสิกา จาก
ชุมชนเขารวมงานนอกเหนือจากพระภิกษุสามเณร 

จํานวนประมาณไมตํ่ากวา 500 คน ซึ่งไมเคยปรากฏ

มากอน มทีมีงานสนับสนุนการจัดงานอยางเขมแข็งมคีวาม

สามัคคีสงู โดยการไดรบัความรวมแรงรวมใจทุกภาคสวน

นาชื่นชมและเปนแบบอยางที่ดี มีโรงทานจํานวนมาก

เต็มบริเวณวัด มีความพรอมในเรื่องสถานที่ เครื่อง

โสตทัศนปูกรณ และส่ิงอาํนวยความสะดวกอ่ืนๆ แสดงถึง

ศรทัธาอยางแรงกลาของชุมชน และความมีภาวะผูนาํของ

เจาอาวาส และคณะกรรมการจัดงาน ผูเขารวมโครงการ

ไดรับประโยชนจากการสัมมนาสามารถนําไปประยุกตใช

ในวิถีชีวิต ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา เหตุการณในสังคม

ปจจุบัน และสามารถเชื่อมโยงหลักพุทธธรรมและนําเอา

พุทธวิธีมาเปนหลักประยุกตใชในการมองและแกปญหา

ตางๆ ในสังคมปจจุบันนี้ได แนวคิดในเรื่องพระรัตนตรัย 

คือ พระพุทธ เปนตัวแทนของมนุษย พระธรรม 
เปนตวัแทนของธรรมชาต ิและพระสงฆเปนตวัแทนของสงัคม

และในสวนของมนุษยเอง ก็เนนองคประกอบที่ครบถวน

ทั้งทางดานพฤติกรรม จิตใจ และสติปญญา ซึ่งทุกองค

ประกอบลวนเชื่อมโยงและอิงอาศัยกันและกัน เมื่อ

วิเคราะหถึง วิถีการดําเนินชีวิตในยุคปจจุบันนี้เห็นวา 

อารยธรรมในยุคปจจุบันเปนอารยธรรมที่ถูกครอบงํา

โดยอารยธรรมตะวันตก ที่มีรากฐานความคิดที่ผิดพลาด 

ในการท่ีมองมนุษยวา เปนสิง่พเิศษท่ีสามารถเปนเจาของ 

เอาชนะ และสามารถเขาไปจดัการธรรมชาตแิวดลอม เพือ่

ตอบสนองความตองการของตนเองได จนเกิดเปนสังคม

อุตสาหกรรมที่มุงพิชิตธรรมชาติแวดลอม แนวความคิด

ดงักลาว จงึสงผลกระทบตอสงัคมของมนษุยในทกุๆ ดาน 

ทรรศนะเพ่ือจะแกไขปญหาดังกลาว จากมุมมองของ

พระพุทธศาสนา ตองหันมามุงเนนในการพัฒนามนุษยที่

จะมีศักยภาพในการที่จะอยูรวมกันอยางมีสันติสุข 

ระหวางมนุษย ธรรมชาติสิ่ งแวดลอม และสังคม 
โดยมนุษยจะตองเปล่ียนทาทีใหมทั้งทางดานพฤติกรรม 

ทางดานจิตใจ และทางดานสติปญญา นอกจากนั้น

ยงัสอดคลองกบัผลการวจิยัเร่ือง วเิคราะหความเขาใจในหลกั

พทุธธรรมของพระสงฆ ในเขตเมอืงขอนแกน จ.ขอนแกน 

ของ คําแหง วิสุทรางกูร(2551) ที่พบวา พระสงฆมีความ

สนใจหลักพุทธธรรมอยูในระดับปานกลาง และมีความ

คาดหวังประโยชนจากความเขาใจในหลักพุทธธรรมอยู
ในระดับปานกลาง ดังนั้นแนวทางพัฒนา ตองสงเสริมให

เกดิการต่ืนตวัในการศึกษาขอมูลโดยตรงจากพระไตรปฎก
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ดวยรูปแบบกิจกรรมตางๆ เชน โครงการพระไตรปฎก

เคลื่อนท่ี โครงการจัดสัมมนาในหัวขอตางๆ เปนตน

ขอเสนอแนะ 

 การนําผลการวิจัยไปใช

 1.  คณะกรรมการบริหารเครือขายพุทธบริษัท

ควรกําหนดนโยบายดานตางๆ เพื่อสงเสริมกิจกรรม เชน 
ควรเผยแผคาํบรรยายใหกบัสาธชุน เปนการประชาสมัพนัธ

พระธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา

 2.  หนวยงานที่เกี่ยวของควรจัดโครงการอบรม

สัมมนาเพื่อ สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมใหเกิดกับ

ประชาชน เยาวชน นักเรียนและนักศึกษา ในการใชชีวิต

ที่ไมประมาท

 3.  รฐับาลหรอืกระทรวงทีเ่กีย่วของ ควรตอยอด

จัดทําเปนหลักสูตรระยะส้ันสําหรับผูสนใจใฝธรรมใน

หนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนโดยนิมนต

พระวิทยากรท่ีมคีวามเช่ียวชาญไปใหความรูอยางตอเน่ือง

 4.  หนวยงานทีเ่กีย่วของควรจดัสรรเงนิทุนวิจยั 

สนับสนุนการทําวิจัยที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาใหกับ
นักวิจัยทางมนุษยศาสตร และสังคมศาสตรเพิ่มขึ้น เพื่อจะ

ไดมีผลการวิจัยไปใชประโยชนตอประเทศชาติตอไป 
 5.  หนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถนําขอมูลจาก

การศึกษาวิจัยหาแนวทางในการสงเสริมสนับสนุนหรือ

ปรับปรุงแกไขกฎกติการะเบียบเพิ่มเติมในสวนท่ี

เหน็สมควรเหมาะสมในโอกาสตอไป เพ่ือเปนการจรรโลง

พระพุทธศาสนาใหมั่นคงสถาพรสืบไป

 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
 1. การวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพเปน

หลักโดยไดศึกษาเฉพาะรูปแบบและแนวทางในการ

บรหิารเครือขายพุทธบริษทัรกัษาพระธรรมวินยั ดงันัน้ใน

การวิจัยครั้งตอไป ควรตอยอดเปนลักษณะ การวิจัยเพื่อ

พัฒนา (Research and Development) หรือ การวิจัย

ปฏิบัติการ (Action Research) เพื่อพัฒนาปรับปรุงการ
บริหารเครือขายใหมีพลังที่เขมแข็ง สามารถเปนองคกร

ที่สามารถทํานุบํารุงพระธรรมวินัยตามแนวพระไตรปฎก

ไดอยางแทจริงตอไป

 2. การวิจัยครั้งนี้ ไดศึกษาเฉพาะปรากฏการณ

การจัดสัมมนาพระธรรมวินัย ของเครือขายพุทธบริษัท

ครัง้ท่ี 18 เทาน้ัน ในโอกาสตอไปหนวยงานทีเ่กีย่วของควร

ศึกษาลักษณะ เปนการประเมินโครงการ โดยใช 

CIPP Model หรือใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ

ผสมผสานกับเชิงปริมาณ เพื่อใหไดขอมูลเชิงยืนยันหรือ

เชิงประจักษ เพื่อประโยชนตอการพัฒนาปรับปรุงตอไป

 3. ควรมีการศึกษา เกี่ ยวกับ  ภาวะผู นํ า

เชิงจริยธรรม หรือภาวะผูนําเชิงพุทธ กับพระเถรานุเถระ

ที่เปนแบบอยางที่ดี ที่สรางคุณูปการตอวงการพระพุทธ

ศาสนา โดยใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือใหไดขอมูลเชิงลึก 

และสามารถเปนรูปแบบภาวะผูนําเชิงพุทธไดในที่สุด
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